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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι το αποτέλεσµα της οικειοθελούς συνεργασίας µεταξύ της 
βιοµηχανίας, των δηµόσιων αρχών και άλλων ενδιαφεροµένων που συνεργάζονται στο 
πλαίσιο ενός συστήµατος ανοικτού χαρακτήρα, το οποίο βασίζεται στη διαφάνεια και τη 
συναίνεση. Για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, τα πρότυπα συνοψίζουν τη βέλτιστη πρακτική σε 
έναν συγκεκριµένο τοµέα, γιατί συµπυκνώνουν τη συλλογική πείρα των συµµετεχόντων 
παραγόντων.  

Στο µέλλον, η ευρωπαϊκή τυποποίηση θα διαδραµατίσει καίριο ρόλο σε πολλούς και 
ποικίλους τοµείς, περισσότερους απ’ ό,τι σήµερα: από τη στήριξη της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, την προστασία των καταναλωτών και την καλύτερη πρόσβαση των 
αναπήρων και των ηλικιωµένων έως την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Για να 
υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες κάθε τοµέα, θα απαιτηθεί ένα 
συνολικό, σφαιρικό, αποτελεσµατικό και τεχνικώς επικαιροποιηµένο ευρωπαϊκό σύστηµα 
τυποποίησης. Αυτό το σύστηµα θα βασίζεται στα δυνατά σηµεία του υφιστάµενου 
συστήµατος, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι ευέλικτο και να αντιµετωπίζει τις µελλοντικές 
προκλήσεις µόλις εµφανιστούν.  

Η Επιτροπή, στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη [COM(2010) 2020], επισήµανε την ανάγκη να βελτιωθεί η µέθοδος 
κατάρτισης προτύπων και η χρήση των προτύπων στην Ευρώπη ως µοχλός στα ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα υπέρ της µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας αλλά και για την επίτευξη σηµαντικών στόχων πολιτικής σε τοµείς όπως η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία ή η ηλεκτρονική προσβασιµότητα. 

Στις 21 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε έκθεση σχετικά µε το µέλλον 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010), η οποία ανέφερε ότι η αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης θα πρέπει να διατηρήσει τα πολλά επιτυχή στοιχεία της, να 
διορθώνει τις αδυναµίες της και να βρει τη χρυσή τοµή µεταξύ της ευρωπαϊκής, της εθνικής 
και της διεθνούς διάστασης. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι η διαλειτουργικότητα είναι 
νευραλγικό στοιχείο της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας, ιδίως στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 13 Απριλίου 2011 µε τίτλο «Η Πράξη για 
την Ενιαία αγορά: ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης», συµπεριλάµβανε στις δώδεκα νευραλγικές δράσεις προτεραιότητάς της που 
θα εγκριθούν από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πριν από το τέλος του 2012 την επέκταση του 
συστήµατος ευρωπαϊκής τυποποίησης στις υπηρεσίες. 

• Γενικό πλαίσιο 

Τα πρότυπα και η τυποποίηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά µέσα για την άσκηση 
πολιτικής της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα και η τυποποίηση έχουν πολύ ευρύτερα 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονοµία, χρησιµοποιούνται ως µέσα άσκησης πολιτικής µε σκοπό 
να εξασφαλιστούν, µεταξύ άλλων, η λειτουργία της ενιαίας αγοράς προϊόντων, η 
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διαλειτουργικότητα των δικτύων και των συστηµάτων, ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ, ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και µεγαλύτερη 
καινοτοµία και κοινωνική ενσωµάτωση. 

Τα πρότυπα είναι απαραίτητα στην ψηφιακή κοινωνία, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα των δικτύων και των συστηµάτων, ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ. Σε µια 
κοινωνία που κινείται σε ψηφιακούς ρυθµούς, λύσεις ΤΠΕ εφαρµόζονται σε κάθε οικονοµικό 
τοµέα, καθώς και στην καθηµερινή ζωή. Οι λύσεις, εφαρµογές και υπηρεσίες ΤΠΕ πρέπει να 
είναι σε θέση να επικοινωνούν µεταξύ τους· πρέπει να είναι διαλειτουργικές. Η 
διαλειτουργικότητα απαιτεί πρότυπα.  

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πολύ σηµαντικά για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
βιοµηχανικών προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν τα εθνικά και συχνά 
αντικρουόµενα πρότυπα, τα οποία, ως τέτοια, µπορεί να δηµιουργήσουν τεχνικά εµπόδια σε 
µια εθνική αγορά.  

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, υπάρχουν 2 τύποι προτύπων: ο πρώτος είναι τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονούνται κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, βάσει της λεγόµενης 
«εντολής», στο πλαίσιο της οποίας οι ΕΟΤ καλούνται να τα καταρτίσουν, και ο δεύτερος 
είναι τα άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα που καταρτίζονται µε πρωτοβουλία άλλων παραγόντων 
(επιχειρήσεων, εθνικών φορέων τυποποίησης, ενδιαφεροµένων κ.ά.).  

Η παρούσα πρόταση εξετάζει τρία σηµαντικά προβλήµατα: 

1. Σ’ έναν κόσµο και µια κοινωνία που µεταβάλλονται µε ταχείς ρυθµούς, ιδίως σε τοµείς που 
χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα σύντοµη ζωή των προϊόντων και τους πολύ βραχείς 
αναπτυξιακούς κύκλους, τα πρότυπα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις γρήγορες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Ορισµένοι παράγοντες ισχυρίζονται ότι η όλη διαδικασία κατάρτισης ευρωπαϊκών 
προτύπων κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής είναι υπερβολικά αργή. Η κυριότερη επίπτωση 
µιας βραδείας διαδικασίας κατάρτισης προτύπων είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν 
αντικρουόµενα εθνικά πρότυπα, γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει τεχνικούς φραγµούς 
στην αλυσίδα εφοδιασµού ή εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές, αν τα εθνικά πρότυπα 
χρησιµοποιούνται ως µέσο προστατευτισµού. Μια άλλη συνέπεια είναι ότι, ελλείψει 
εναρµονισµένων προτύπων, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σχετικό 
πρότυπο για να παράσχουν τεκµήριο πιστότητας και πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις σύµφωνα µε την ενότητα αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπεται 
στην ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις, και στις δύο περιπτώσεις, δεν 
καταφέρνουν να εξοικονοµήσουν το κόστος που συνεπάγεται ο κατακερµατισµός της 
εσωτερικής αγοράς ή οι διαδικασίες εκτίµησης της πιστότητας. Τα αντικρουόµενα εθνικά 
πρότυπα ή η απουσία εναρµονισµένων προτύπων έχουν ως συνέπεια υψηλότερο κόστος 
συναλλαγών και υψηλότερο µοναδιαίο κόστος, λόγω της ανάγκης να παραχθούν ποικίλες 
παρτίδες. Η βιοµηχανία αντιδρά σ’ αυτή την κατάσταση µε τη δηµιουργία άτυπων διαύλων 
τυποποίησης για την ταχεία κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα που αποκτά διεθνή εµβέλεια. 

2. Οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν σειρά προβληµάτων όσον αφορά τα πρότυπα και την 
τυποποίηση. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα, σύµφωνα µε πολλούς παράγοντες, 
είναι ότι οι ΜΜΕ, κατά κανόνα, υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, 
ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, τα πρότυπα σχετίζονται συχνά µε την ασφάλεια και 
την ευηµερία των πολιτών, την αποτελεσµατικότητα των δικτύων, το περιβάλλον και άλλους 
τοµείς δηµόσιας τάξης. Αν και τα πρότυπα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία, η 
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γνώµη των σχετικών κοινωνικών συντελεστών δεν έχει ενσωµατωθεί επαρκώς στη 
διαδικασία τυποποίησης στην ΕΕ. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ελλιπούς 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ και των κοινωνικών συντελεστών στις δραστηριότητες 
τυποποίησης, οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές καταβάλλονται σε οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εν λόγω 
επιδοτήσεων, οι όροι χρήσης τους και το είδος των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών 
συνεισφορών ποικίλλουν σηµαντικά. Ορισµένες οργανώσεις εισπράττουν επιδοτήσεις για 
ενέργειες, ενώ άλλες εισπράττουν επίσης επιδοτήσεις λειτουργίας. Η πλέον αρνητική 
συνέπεια που έχει η ανεπαρκής συµµετοχή ΜΜΕ και κοινωνικών συντελεστών είναι η 
έλλειψη επιρροής τους στη διαδικασία.  

3. Στον τοµέα των ΤΠΕ, πολλά πρότυπα που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα δεν 
καταρτίζονται από τους ΕΟΤ αλλά από άλλους οργανισµούς που εκπονούν πρότυπα (στο 
εξής «παγκόσµια φόρουµ και κοινοπραξίες»). Ένα συγκεκριµένο παράδειγµα είναι τα 
πρότυπα που αφορούν το διαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό. Κυρίως λόγω έλλειψης 
εµπειρογνωµοσύνης υψηλής εξειδίκευσης, οι παραδοσιακοί οργανισµοί κατάρτισης 
προτύπων δεν καλύπτουν τον τοµέα των ΤΠΕ και, ως εκ τούτου, ένα µεγάλο µέρος των 
εργασιών τυποποίησης που συντελούνται παγκοσµίως στον τοµέα των ΤΠΕ 
πραγµατοποιείται, σήµερα, εκτός του επίσηµου ευρωπαϊκού ή διεθνούς συστήµατος 
τυποποίησης. Προς το παρόν, η αναφορά σε «πρότυπα που προέρχονται από ειδικά φόρουµ 
και κοινοπραξίες» στις δηµόσιες συµβάσεις που υπόκεινται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είναι 
εφικτή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εφόσον αυτά τα πρότυπα δεν εντάσσονται, ως 
τέτοια, σε καµία από τις κατηγορίες προτύπων στις οποίες µπορεί να αναφέρονται οι 
δηµόσιες αρχές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών τους, οι προσεκτικές δηµόσιες αρχές 
θα αποφεύγουν αναφορά σ’ αυτά. Αυτό έχει ως συνέπεια η ΤΠΕ που παρέχουν να µην είναι 
ενδεχοµένως διαλειτουργική µε την ΤΠΕ που αγοράζεται από άλλες αρχές. Αυτή η δυσκολία 
συχνά εµποδίζει τις δηµόσιες αρχές να καθορίσουν τις στρατηγικές τους για τις ΤΠΕ και την 
αρχιτεκτονική που υιοθετούν, συµπεριλαµβανοµένης της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 
µεταξύ οργανισµών.  

• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Η παρούσα πρόταση αντικαθιστά ένα µέρος της οδηγίας 98/34/ΕΚ και καταργεί τις 
αποφάσεις αριθ. 1673/2006/ΕΚ και 87/95/ΕΟΚ.  

• Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η παρούσα πρωτοβουλία υλοποιεί τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» σχετικά µε την Ένωση καινοτοµίας [COM(2010) 546], τη βιοµηχανική πολιτική 
[COM(2010) 614], ένα ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη [COM(2010) 245] και µια 
Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους [COM(2011) 21]. Επιπλέον, 
εφαρµόζει την Πράξη για την ενιαία αγορά [COM(2011) 206], καθώς και τη στρατηγική για 
την αναπηρία 2010-2020 [COM(2010) 636]. Αποτελεί µέρος µιας στρατηγικής πρωτοβουλίας 
του προγράµµατος εργασιών της Επιτροπής για το 2011. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 
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∆ύο γενικού χαρακτήρα δηµόσιες διαβουλεύσεις διοργανώθηκαν το 2009 και το 2010, ενώ 
µια ειδικότερη διαβούλευση µεταξύ εθνικών αρχών, ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, 
εθνικών φορέων τυποποίησης, οργανώσεων ενδιαφεροµένων και φόρουµ και κοινοπραξιών 
οργανώθηκε το 2010. Το 2009 εκδόθηκε η λευκή βίβλος µε τίτλο «Ο εκσυγχρονισµός της 
τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ: προχωρώντας µπροστά». 

Επιπλέον, ο παρών κανονισµός βασίζεται στις εργασίες µιας οµάδας ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων, της οµάδας εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Τυποποίησης (EXPRESS), η οποία αποτελείται από 30 εµπειρογνώµονες από 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς προτύπων, τη βιοµηχανία, ΜΜΕ, ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστήµια, φόρουµ και κοινοπραξίες, καθώς και δηµόσιες 
αρχές από κράτη µέλη της ΕΕ. Η οµάδα EXPRESS υπέβαλε την έκθεσή της µε τίτλο 
«Τυποποίηση για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο Ευρώπη: ένα όραµα για το 2020» στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2010.  

Σύνοψη των απαντήσεων και συνεκτίµησή τους 

Οι απαντήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, η λευκή βίβλος µε τίτλο 
«Ο εκσυγχρονισµός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ: προχωρώντας µπροστά», η έκθεση 
της οµάδας EXPRESS «Τυποποίηση για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο Ευρώπη: ένα 
όραµα για το 2020» και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνιστούν τη βάση για τις 
επιλογές πολιτικής που τελικώς προκρίθηκαν.  

Από τις 23/03/2010 έως τις 21/05/2010 πραγµατοποιήθηκε ανοικτή διαβούλευση µέσω του 
∆ιαδικτύου. Η Επιτροπή έλαβε 483 απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα στην εξής 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-
consultation/index_en.htm. 

• Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 
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• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η εκτίµηση επιπτώσεων και η σύνοψή της δίνουν µια γενική εικόνα των διαφόρων επιλογών.  

Μόνο ο συνδυασµός των επιλογών πολιτικής 1.Α (Καθορισµός των προθεσµιών για την 
παράδοση ευρωπαϊκών προτύπων) και 1.Γ (∆ιαφανείς και απλουστευµένες διαδικασίες για 
εναρµονισµένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα που απαιτούνται από την Επιτροπή), 
και των επιλογών πολιτικής 2.Γ (Ενίσχυση της θέσης των οργανώσεων που εκπροσωπούν 
ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές στους ΕΟΤ, µε την παροχή της δυνατότητας χορήγησης 
επιδότησης λειτουργίας) και 3.B (Αναφορά στοιχείων για «πρότυπα που προέρχονται από 
ειδικά φόρουµ και κοινοπραξίες» στις δηµόσιες συµβάσεις) πληρούν τα κριτήρια της 
αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της συνέπειας. Συνεπώς, οι 4 αυτές επιλογές 
αποτελούν τη βάση της παρούσας πρότασης. 

Η Επιτροπή διενήργησε εκτίµηση αντικτύπου σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας και η 
σχετική έκθεση είναι διαθέσιµη στον ιστοχώρο:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_en.htm. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης 

1. Η συνεργασία µεταξύ εθνικών φορέων τυποποίησης θα αποκτήσει µεγαλύτερη διαφάνεια. 

2. Η χρήση προτύπων που έχουν καταρτιστεί από άλλους οργανισµούς στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα είναι εφικτή στις δηµόσιες συµβάσεις, 
µε τον όρο ότι τα εν λόγω πρότυπα πληρούν µια σειρά κριτηρίων που βασίζονται στις αρχές 
του ΠΟΕ για τις διαδικασίες διεθνούς τυποποίησης, σε τοµείς όπου δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά 
πρότυπα, όπου τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν έχουν διεισδύσει στην αγορά ή όπου τα πρότυπα 
αυτά έχουν καταστεί απαρχαιωµένα. 

3. Ο προγραµµατισµός θα βελτιωθεί: η Επιτροπή θα καταρτίσει ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, 
το οποίο θα εντοπίζει προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και τις απαιτούµενες 
εντολές.  

4. Οι ΜΜΕ και οι κοινωνικοί συντελεστές θα πρέπει να εκπροσωπούνται πιο ικανοποιητικά 
στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης, και η χρηµατοοικονοµική στήριξη στις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές θα εξασφαλιστεί. 

5. Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που επιβάλλεται στην Επιτροπή και στους ΕΟΤ, π.χ. µε τη 
δυνατότητα ριζικής απλούστευσης των κατ’ αποκοπήν ποσών, µε σαφή αποσύνδεση από 
οποιαδήποτε επαλήθευση του πραγµατικού κόστους υλοποίησης. Η παρούσα πρόταση 
συνιστά περαιτέρω µεταστροφή προς ένα σύστηµα µε άξονα τις επιδόσεις, που θα βασίζεται 
στον καθορισµό συµφωνηµένων δεικτών και στόχων (εκροών και αποτελεσµάτων). Η 
ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας κατάρτισης προτύπων θα µπορούσε να 
αποτελεί τέτοιον στόχο. 

6. Αν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιµοποιούνται ήδη ευρέως για τις µεταφορές και τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό, τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και τα δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα προαιρετικά ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν διαδραµατίσει 
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λιγότερο σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει πρότυπα υπηρεσιών στο πεδίο 
εφαρµογής της, ώστε να δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει εντολές που θα 
απαιτούν την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων στον τοµέα των υπηρεσιών και να 
χρηµατοδοτεί ένα µέρος του κόστους αυτής της κατάρτισης.  

• Νοµική βάση 

Άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

∆εδοµένου ότι η πρόταση δεν εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΕ, εφαρµόζεται 
η αρχή της επικουρικότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα 
κράτη µέλη για τον(τους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους). 

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση στηρίζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία που καθιέρωσε την ενιαία 
αγορά και συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Η 
εναρµόνιση προτύπων για τα προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά τους τεχνικούς 
φραγµούς στις εµπορικές συναλλαγές οι οποίοι θα µπορούσαν να προκληθούν από 
αντικρουόµενα εθνικά πρότυπα. Κατά συνέπεια, προβλήµατα σχετικά µε την τυποποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η δράση της ΕΕ θα επιτρέψει την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της πρότασης για 
τον(τους) ακόλουθο(ους) λόγο(-ους). 

Ο στόχος που συνιστά η εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µέσω της 
µείωσης των εµποδίων που αντιµετωπίζει το ενδοενωσιακό εµπόριο λόγω των διαφορετικών 
εθνικών προτύπων για τα προϊόντα δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
από τα κράτη µέλη. Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιµο, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
λόγω της κλίµακας και των συνεπειών του προβλήµατος, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος σε 
επίπεδο ΕΕ. 

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πολύ σηµαντικά για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
βιοµηχανικών προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν τα εθνικά και συχνά 
αντικρουόµενα πρότυπα, τα οποία, ως τέτοια, µπορεί να δηµιουργήσουν τεχνικά εµπόδια 
στην είσοδο σε µια εθνική αγορά. Τα εναρµονισµένα πρότυπα εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη νοµοθεσία της ΕΕ. Η συµµόρφωση 
προς ένα ευρωπαϊκό «εναρµονισµένο» πρότυπο εγγυάται το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας 
των προϊόντων. Ωστόσο, η χρήση εναρµονισµένων προτύπων εξακολουθεί να είναι 
προαιρετική και οι κατασκευαστές µπορούν να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε άλλη τεχνική 
λύση η οποία να αποδεικνύει ότι το προϊόν τους πληροί τις βασικές απαιτήσεις.  

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων απορρίφθηκαν πολλές µη νοµοθετικές επιλογές 
για λόγους που συνδέονται µε την επικουρικότητα, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στην 
εκτίµηση επιπτώσεων. 

Συνεπώς, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

• Αρχή της αναλογικότητας 
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Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας, για τον(τους) ακόλουθο(-ους) 
λόγο(-ους). 

Η πρόταση αφορά µόνο τη λειτουργία της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη 
συνεργασία µεταξύ εθνικών φορέων τυποποίησης, προκειµένου να αποφευχθούν 
αντικρουόµενα εθνικά πρότυπα.  

Η παρούσα πρόταση δεν συνεπάγεται νέο διοικητικό φόρτο για τους οικονοµικούς 
παράγοντες, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους πολίτες.  
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• Επιλογή µέσων 

Προτεινόµενες πράξεις: κανονισµός. 

Άλλα µέσα δεν θα ήταν ενδεδειγµένα για τον(τους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους). 

Οι προτεινόµενες επιλογές, καθώς και τα στοιχεία απλούστευσης δεν απαιτούν τροποποίηση 
της νοµοθεσίας των κρατών µελών. Το εν λόγω µέσο αφορά µόνο τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης, τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, τη 
συµµετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και την Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η οδηγία δεν θα συνιστούσε 
κατάλληλο µέσο στην προκειµένη περίπτωση.  

Το νοµικό µέσο θα πρέπει να έχει γενική εφαρµογή, ιδίως για το µέρος που αφορά τη χρήση 
προτύπων που προέρχονται από ειδικά φόρουµ και κοινοπραξίες σε δηµόσιες συµβάσεις τα 
οποία θα πρέπει να είναι άµεσα εφαρµοστέα σε όλα τα κράτη µέλη. Επιπλέον, το νοµικό µέσο 
θα περιλαµβάνει σειρά υποχρεώσεων που θα είναι άµεσα εκτελεστέες στους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης, στους εθνικούς φορείς τυποποίησης, στις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, και στην 
Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, το καταλληλότερο νοµικό µέσο είναι ο κανονισµός. 
Εναλλακτικές επιλογές δεν θα ήταν επαρκείς για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις παρατίθενται στο δηµοσιονοµικό δελτίο. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Απλούστευση 

Η πρόταση στοχεύει στην απλούστευση της νοµοθεσίας. 

Η τυποποίηση θα επεκταθεί στις υπηρεσίες. Η χρηµατοοικονοµική διαχείριση θα 
απλουστευθεί. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. παρακάτω. 

Η πρόταση περιλαµβάνεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής για την επικαιροποίηση 
και απλούστευση του ενωσιακού κεκτηµένου, καθώς και στο νοµοθετικό πρόγραµµα και 
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής µε στοιχεία αναφοράς 2010/ENTR/0021. 

• Κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η έκδοση της πρότασης συνεπάγεται την κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας. 

• Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 

• Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
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Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και θα πρέπει, εποµένως, να καλύπτει και τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 

• Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να επανεξεταστούν και να ενοποιηθούν τα εξής: 

1. Η απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών, µε την κατάργηση σχεδόν όλων των 
(απαρχαιωµένων) διατάξεων και την εισαγωγή ενός νέου συστήµατος που καθιστά εφικτή τη 
χρήση, στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων, προτύπων ΤΠΕ που έχουν καταρτιστεί από 
οργανισµούς άλλους από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. 

2. Η οδηγία 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και κανονισµών και κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας (δυνάµει της οποίας όλα τα άρθρα που αφορούν την κοινοποίηση σχεδίων 
τεχνικών κανονισµών εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής της πρότασης και παραµένουν ως 
έχουν), µε τα ακόλουθα µέσα: η ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέµατα τυποποίησης θα επεκταθεί 
στις υπηρεσίες· η συνεργασία µεταξύ εθνικών φορέων τυποποίησης θα αποκτήσει 
µεγαλύτερη διαφάνεια· οι ΜΜΕ και οι κοινωνικοί συντελεστές θα εκπροσωπούνται καλύτερα 
στην ευρωπαϊκή τυποποίηση· και η χρηµατοδοτική στήριξη των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές θα εξασφαλιστεί. 

3. Η απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Οι 
βασικές αρχές της εν λόγω απόφασης παραµένουν αµετάβλητες, αλλά θα εισαχθούν οι 
ακόλουθες καινοτοµίες σε συµφωνία µε τον προτεινόµενο νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό: 
µειώνεται ο διοικητικός φόρτος που επιβάλλεται σε λειτουργικές υπηρεσίες και στους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, π.χ. µε τη δυνατότητα ριζικής απλούστευσης των 
κατ’ αποκοπήν ποσών, µε σαφή αποσύνδεση από οποιαδήποτε επαλήθευση του πραγµατικού 
κόστους υλοποίησης. Η παρούσα πρόταση συνιστά περαιτέρω µεταστροφή προς ένα 
σύστηµα µε άξονα τις επιδόσεις, που θα βασίζεται στον καθορισµό συµφωνηµένων δεικτών 
και στόχων (εκροών και αποτελεσµάτων). Η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα της 
διαδικασίας κατάρτισης προτύπων αποτελεί τέτοιον στόχο. 
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2011/0150 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ 
και 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 
97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 114,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο πρωταρχικός στόχος της τυποποίησης είναι ο καθορισµός προαιρετικών τεχνικών ή 
ποιοτικών προδιαγραφών µε τις οποίες µπορούν να συµµορφώνονται υφιστάµενα ή 
µελλοντικά προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής ή υπηρεσίες. Η τυποποίηση µπορεί να 
καλύπτει ποικίλα θέµατα, όπως η τυποποίηση των διαφόρων βαθµών ή µεγεθών ενός 
συγκεκριµένου προϊόντος ή των τεχνικών προδιαγραφών σε αγορές προϊόντων ή 
υπηρεσιών στις οποίες έχει καθοριστική σηµασία η συµβατότητα και η 
διαλειτουργικότητα µε άλλα προϊόντα ή συστήµατα.  

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συµβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα µέσα επικοινωνίας, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονοµικές 
συνέπειες, π.χ., προάγοντας την οικονοµική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 
και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασµού. Εποµένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 

                                                 
1 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
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ανταγωνισµό και µειώνουν το κόστος παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 
οικονοµίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν 
την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 
και τη συµβατότητα, αυξάνοντας, µε τον τρόπο αυτό, την αξία για τους καταναλωτές. 

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).  

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αγορά, κυρίως µέσω του τεκµηρίου πιστότητας των προϊόντων που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά µε τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προϊόντων 
οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

(5) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση διέπεται από ένα συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο το οποίο 
αποτελείται από τρεις διαφορετικές νοµικές πράξεις: την οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 
καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών2· την απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης3· και την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας 
∆εκεµβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και των τηλεπικοινωνιών4. Ωστόσο, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι πλέον 
επικαιροποιηµένο µε βάση τις εξελίξεις στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να 
απλουστευθεί και να προσαρµοστεί προκειµένου να καλύπτει νέες πτυχές 
τυποποίησης, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες εξελίξεις και οι µελλοντικές 
προκλήσεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση. Αυτό αφορά ιδίως την αυξανόµενη 
κατάρτιση προτύπων στον τοµέα των υπηρεσιών και την εξέλιξη των προϊόντων 
τυποποίησης πλην των επίσηµων προτύπων. 

(6) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των προτύπων και της τυποποίησης ως 
µέσων άσκησης πολιτικής της Ένωσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό σύστηµα τυποποίησης που να παρέχει µια ευέλικτη 
και διαφανή βάση συναίνεσης µεταξύ όλων των συµµετεχόντων και το οποίο να είναι 
οικονοµικά βιώσιµο.  

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά5 θεσπίζει γενικές 
διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης για τους 
παρόχους υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη, σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της συµβατότητας µεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται 

                                                 
2 ΕΕ L 24 της 21.7.1998, σ. 37. 
3 ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 9. 
4 ΕΕ L 36 της 7.2.1987, σ. 31. 
5 ΕΕ L 376 της 27.12.2006. 
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από παρόχους διαφορετικών κρατών µελών, την ενηµέρωση του αποδέκτη και την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ εφαρµόζεται µόνο στα πρότυπα 
για προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από αυτή. 
Εντούτοις, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιµη στην πραγµατικότητα της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ προτύπων για προϊόντα και 
προτύπων για υπηρεσίες. Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν µια συνιστώσα που 
αφορά τις υπηρεσίες, ενώ τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά αφορούν εν µέρει και 
τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρµοστεί το νοµικό πλαίσιο σε 
αυτές τις νέες περιστάσεις, µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του στα πρότυπα 
για τις υπηρεσίες. 

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως γνώµονα 
την αγορά, όπου προέχουν οι ανάγκες των οικονοµικών παραγόντων και των 
ενδιαφεροµένων που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τα πρότυπα και πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη το δηµόσιο συµφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. Τα πρότυπα 
αυτά θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται µε προϊόντα 
και διαδικασίες. 

(9) Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης υπόκεινται στο δίκαιο του ανταγωνισµού 
στον βαθµό που µπορούν να θεωρηθούν επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά την 
έννοια των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. 

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνικούς φορείς τυποποίησης, 
γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόµενα πρότυπα και τεχνικά 
εµπόδια στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική 
αγορά και για την αποτελεσµατικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί 
η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών φορέων 
τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και της Επιτροπής όσον 
αφορά τις τρέχουσες και τις µελλοντικές εργασίες τυποποίησης. Αυτή η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε το παράρτηµα 3 της συµφωνίας για τα 
τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 10ης ∆εκεµβρίου 1979, για τη σύναψη των πολυµερών 
συµφωνιών που προκύπτουν από τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις 1973 - 19796. 

(11) Η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και της Επιτροπής δεν θα πρέπει να αποτρέπει 
τους φορείς τυποποίησης από τη συµµόρφωσή τους µε άλλες υποχρεώσεις και 
δεσµεύσεις, και ιδίως µε το παράρτηµα 3 της συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο 
εµπόριο. 

(12) Τα πρότυπα µπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιµετωπίσει τις 
σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιµατική αλλαγή, τη βιώσιµη χρήση 
των πόρων, τη γήρανση του πληθυσµού και την καινοτοµία γενικώς. Η Ευρώπη, 
αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή 
πρότυπα στις εν λόγω διευρυνόµενες αγορές, θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εµπορικές 
συναλλαγές.  

                                                 
6 ΕΕ L 71 της 17.3.1980, σ. 1. 
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(13) Τα πρότυπα είναι σηµαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, δεν συµµετέχουν επαρκώς στο σύστηµα 
τυποποίησης, µε αποτέλεσµα να παραµένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να µη λαµβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήµατα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να 
βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συµµετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης, 
ιδίως στις τεχνικές επιτροπές. 

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες 
τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εποµένως, ο παρών κανονισµός θα πρέπει 
να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
τυποποίησης µέσω µιας οντότητας µε κατάλληλα προσόντα. 

(15) Τα πρότυπα µπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, ιδίως, στην 
ασφάλεια και στην ευηµερία των πολιτών, στην αποτελεσµατικότητα των δικτύων, 
στο περιβάλλον, στην προσβασιµότητα και σε άλλους τοµείς δηµόσιας τάξης. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και η συµβολή των κοινωνικών 
συντελεστών στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται µε τη στήριξη οργανώσεων που 
εκπροσωπούν τα συµφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές. 

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει 
σηµαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης µε σκοπό την αξιολόγηση αυτών των 
επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής. 

(17) Η βιωσιµότητα της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού 
συστήµατος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραµµατισµό των 
µελλοντικών αιτηµάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραµµατισµός αυτός θα 
µπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως µε τη συµβολή των ενδιαφεροµένων. Καθώς η οδηγία 
98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιµο να 
υπάρξει ένας καλύτερος προγραµµατισµός µε µεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός 
ετήσιου προγράµµατος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
επισκόπηση όλων των αιτηµάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η 
Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. 

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρµονίζουν τους όρους εµπορίας των προϊόντων προβλέπουν 
ότι η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 
την έκδοση εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων βάσει των οποίων τεκµαίρεται η 
πιστότητα µε τις εφαρµοζόµενες βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις 
νοµοθετικές πράξεις περιέχουν µεγάλο φάσµα διατάξεων σχετικά µε αντιρρήσεις ως 
προς αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες τις 
προβλεπόµενες απαιτήσεις. Οι αποκλίνουσες διατάξεις που δηµιουργούν αβεβαιότητα 
στους οικονοµικούς παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 
περιλαµβάνονται ιδίως στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης 
∆εκεµβρίου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 
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τα µέσα ατοµικής προστασίας7, στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου 
των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης8, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά µε την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα 
προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες9, στην οδηγία 
94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 
1994, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής10, στην οδηγία 95/16/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες11, 
στην οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον 
εξοπλισµό υπό πίεση12, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα µετρήσεων13, στην οδηγία 
2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαΐου 
2007, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας14, στην οδηγία 
2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε τα απλά δοχεία πίεσης15 και στην οδηγία 2009/23/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά 
µε τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας16. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
συµπεριληφθεί στον παρόντα κανονισµό η ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στην 
απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση 
της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου17, και να απαλειφθούν οι σχετικές 
διατάξεις των εν λόγω οδηγιών.  

(19) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό το πλήρες εύρος 
των σχετικών προτύπων κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισµικού και 
τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. µε την επιλογή προτύπων τα οποία µπορούν να 
εφαρµόζονται από όλους τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, κάτι που θα καταστήσει 
εφικτό τον µεγαλύτερο ανταγωνισµό και τη µείωση του κινδύνου εγκλωβισµού. Η 
οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών18 και η 
οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών19 καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις 

                                                 
7 ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18. 
8 ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. 
9 ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1. 
10 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15. 
11 ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1. 
12 ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1. 
13 ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1. 
14 ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 1. 
15 ΕΕ L 264 της 8.10.2009, σ. 12. 
16 ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 6. 
17 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 
18 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. 
19 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. 
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δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται µε µνεία των εθνικών προτύπων που 
µεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς 
που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης ή – αν δεν 
υπάρχουν – µε µνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασµό, τον υπολογισµό και την εκτέλεση των 
εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναµων µέσων. Ωστόσο, τα πρότυπα 
στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά 
καταρτίζονται από άλλους οργανισµούς κατάρτισης προτύπων και δεν εµπίπτουν σε 
καµία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα να µπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δηµόσιες συµβάσεις να 
αναφέρονται σε πρότυπα στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον 
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την 
παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και να 
προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτοµία.  

(20) Ορισµένα πρότυπα στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος 3 της 
συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών 
κανονισµός θα πρέπει να καθιερώνει µια διαδικασία για την επιλογή των προτύπων 
στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις δηµόσιες συµβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία 
διαβούλευση µε πολλούς ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών 
οργανισµών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών. Ο παρών κανονισµός 
θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, µε τη µορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για 
τα εν λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής 
δηµόσιου συµφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα 
πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαµορφώνονται στο πλαίσιο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης.  

(21) Για να τονωθεί η καινοτοµία και ο ανταγωνισµός µεταξύ τυποποιηµένων λύσεων, η 
αναγνώριση µιας συγκεκριµένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να εµποδίζει 
την αναγνώριση µιας ανταγωνιστικής τεχνικής προδιαγραφής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την 
ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και µια ελάχιστη αποδοχή της τεχνικής 
προδιαγραφής από την αγορά. Η αποδοχή από την αγορά δεν θα πρέπει να 
ερµηνεύεται ως ευρεία εφαρµογή της προδιαγραφής στην αγορά. 

(22) Τα επιλεγµένα πρότυπα στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εφαρµογή της 
απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε λύσεις διαλειτουργικότητας για τις 
ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις (ISA)20, η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-
2015, ένα πρόγραµµα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δηµόσιες 

                                                 
20 ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20. 
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διοικήσεις και τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της Ένωσης, µε την παροχή 
κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα. 

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας όπου να κρίνεται σκόπιµο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η 
συµµόρφωση µε καθορισµένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία 
επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί επίσης ορισµένα 
καθορισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα να µην ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των 
καταναλωτών ή να εµποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η 
οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών21 δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι 
αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίζουν 
πρότυπα, να συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό να 
ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή τους ή να 
αφαιρέσει πρότυπα και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο. 

(24) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να αποτρέπει τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης από τη συνέχιση των εργασιών τους µε σκοπό την κατάρτιση προτύπων 
στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και από τη 
µεγαλύτερη συνεργασία τους µε οργανισµούς προτυποποίησης, ιδίως στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέπεια και να αποφεύγεται ο κατακερµατισµός ή η αλληλεπικάλυψη κατά την 
εφαρµογή προτύπων και προδιαγραφών. 

(25) Η απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ καθιερώνει τους κανόνες που διέπουν τη συνεισφορά 
της Ένωσης στη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης καταρτίζονται και επανεξετάζονται µε γνώµονα τους στόχους, τη 
νοµοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης. Κρίνεται σκόπιµο, για τους σκοπούς της 
διοικητικής και δηµοσιονοµικής απλούστευσης, να ενσωµατωθούν οι διατάξεις της εν 
λόγω απόφασης στον παρόντα κανονισµό σε συµφωνία µε τον προτεινόµενο νέο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό.  

(26) Με δεδοµένο το ευρύτατο πεδίο παρέµβασης της ευρωπαϊκής τυποποίησης για την 
υποστήριξη των πολιτικών και της νοµοθεσίας της Ένωσης και των διάφορων τύπων 
των δραστηριοτήτων τυποποίησης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν διάφοροι 
χρηµατοδοτικοί κανόνες. Πρόκειται κυρίως για επιδοτήσεις προς τους ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 
κανονισµού (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων22, και του άρθρου 168 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης 
∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, 

                                                 
21 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. 
22 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 



 

EL 17   EL 

Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων23. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να ισχύσουν και για τους 
οργανισµούς οι οποίοι, ενώ δεν αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης στον παρόντα κανονισµό, έχουν διαπιστευθεί σε βασική πράξη και έχουν 
αναλάβει τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών υπέρ της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης.  

(27) Στον βαθµό που οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης παρέχουν διαρκή υποστήριξη 
στις δραστηριότητες της Ένωσης, κρίνεται σκόπιµο να διαθέτουν αποτελεσµατικές 
και αποδοτικές κεντρικές γραµµατείες. Η Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να 
επιτρέπεται να χορηγεί επιδοτήσεις στους οργανισµούς που επιδιώκουν στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χωρίς να εφαρµόζει, στην περίπτωση των επιδοτήσεων 
λειτουργίας, την αρχή των ετησίων µειώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 113 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. 

(28) Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος-πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (2007-2013)24, η απόφαση αριθ. 
1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)25 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 614/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007 , σχετικά 
µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE+)26 προβλέπουν ήδη τη 
δυνατότητα χρηµατοδοτικής στήριξης των ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά συµφέροντα στον τοµέα της 
τυποποίησης, ενώ ειδικές επιδοτήσεις χορηγούνται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν κοινωνικά συµφέροντα στον τοµέα της τυποποίησης. Η χρηµατοδότηση 
δυνάµει της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Είναι 
σηµαντικό για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης να συνεχιστεί η ενίσχυση 
και η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα. 
Αυτές οι οργανώσεις επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 
αποτελούν, δυνάµει της ειδικής εντολής που έχουν λάβει από τους εθνικούς µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί οργανισµούς 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη και 
προωθεί αρχές και πολιτικές σύµφωνες µε τους στόχους των Συνθηκών. Λόγω του 
πλαισίου στο οποίο λειτουργούν και των καταστατικών στόχων τους, οι ευρωπαϊκές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, καθώς και περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά συµφέροντα στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν µόνιµη 
παρουσία, η οποία είναι σηµαντική για τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να 
χορηγεί επιδοτήσεις στις εν λόγω οργανώσεις, χωρίς να εφαρµόζει, στην περίπτωση 

                                                 
23 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. 
24 ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15. 
25 ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 39. 
26 ΕΕ L 149 της 9.6.2007, σ. 1. 
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των επιδοτήσεων λειτουργίας, την αρχή των ετησίων µειώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.  

(29) Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να µπορεί να 
καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση 
προτύπων ή άλλων προϊόντων τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως για τις 
εργασίες που περιλαµβάνουν έρευνα, τη σύνταξη νοµοπαρασκευαστικών εγγράφων, 
τη διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιµών και την επικύρωση ή αξιολόγηση προτύπων. 
Η προώθηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει επίσης να 
συνεχιστεί µέσω προγραµµάτων που αφορούν την τεχνική συνδροµή και συνεργασία 
µε τρίτες χώρες. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους οργανισµούς µε προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, µε ανάθεση συµβάσεων. 

(30) Η ενωσιακή χρηµατοδότηση θα πρέπει να στοχεύει στην καθιέρωση προτύπων ή 
άλλων προϊόντων τυποποίησης, στη διευκόλυνση της χρήσης τους από επιχειρήσεις 
µε τη µετάφρασή τους στις διάφορες επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, στην ενίσχυση 
της συνοχής του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης, και στην εξασφάλιση δίκαιης 
και διαφανούς πρόσβασης στα ευρωπαϊκά πρότυπα για όλους τους παράγοντες της 
αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η χρήση προτύπων επιτρέπει τη συµµόρφωση µε νοµοθετικές πράξεις της 
Ένωσης. 

(31) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η προσφυγή στην αναγκαία τεχνογνωσία, ιδίως σε θέµατα 
λογιστικού ελέγχου και χρηµατοδοτικής διαχείρισης, καθώς και στα µέσα διοικητικής 
υποστήριξης που µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή, αλλά και να αξιολογείται 
τακτικά κατά πόσον είναι σκόπιµες οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο 
ενωσιακής χρηµατοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται η χρησιµότητα και ο αντίκτυπός 
τους.  

(32) Κρίνεται επίσης σκόπιµο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή απάτης 
και παρατυπιών και για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων27, τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις 
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες28, και 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)29. 

(33) Για να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, να 
προσαρµόζονται τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τοµέα των 

                                                 
27 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
28 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
29 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις τεχνικές εξελίξεις και για να 
προσαρµόζονται τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και 
κοινωνικούς συντελεστές σε περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά τον µη κερδοσκοπικό 
τους χαρακτήρα και την αντιπροσωπευτικότητά τους, η αρµοδιότητα της έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτηµάτων του παρόντος 
κανονισµού. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να πραγµατοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, µεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. 

(34) Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(35) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να 
εκχωρηθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για 
τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή30.  

(36) Η συµβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε 
εναρµονισµένα πρότυπα δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη 
τεκµήριο πιστότητας µε τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα 
ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις 
όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί 
δικαιολογηµένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε εναρµονισµένο 
πρότυπο έχουν ήδη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδοµένου ότι αυτή η απόφαση θα µπορούσε να είχε συνέπειες στο τεκµήριο 
πιστότητας µε τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις.  

(38) Επειδή η τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη µέλη και µπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίµακας και του αντικτύπου της 
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να εκδώσει 
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. 

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 98/34/ΕΚ, 89/686/ΕΟΚ, 93/15/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 
95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 
2009/23/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 

                                                 
30 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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(40) Κατά συνέπεια, η απόφαση αριθ. 1673/87/ΕΚ και η απόφαση 87/95/ΕΟΚ θα πρέπει 
να καταργηθούν, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Κεφάλαιο Ι 
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 
 Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών 
οργανισµών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης και της Επιτροπής, την 
καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής τυποποίησης για 
προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης για την 
εναρµόνιση, την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τοµέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές για επανειληµµένη ή διαρκή εφαρµογή, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε µία από τις εξής 
κατηγορίες: 

α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισµό 
τυποποίησης·  

β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης· 

γ) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήµατος της Επιτροπής για την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας 
εναρµόνισης· 

δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης· 

ε) «πρότυπο ΤΠΕ»: πρότυπο στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας. 

(2) «παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης»: κάθε άλλη τεχνική προδιαγραφή πλην του 
ευρωπαϊκού προτύπου, η οποία έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό προτύπων για 
επανειληµµένη ή διαρκή εφαρµογή και της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική·  
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(3) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο που περιέχει το κείµενο των τεχνικών προδιαγραφών 
για καθορισµένο προϊόν, που εξετάζεται να εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
σχετικού προτύπου, όπως το έγγραφο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες και διανέµεται προς δηµόσιο σχολιασµό ή έλεγχο· 

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο 
καθορίζει ένα από τα εξής: 

α) τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον 
αφορά την ονοµασία µε την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύµβολα, τις 
δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση ή την 
επισήµανση, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

β) τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής που χρησιµοποιούνται για τα 
γεωργικά προϊόντα όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, για τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και τα ζώα, καθώς και για φάρµακα και τις µεθόδους και διαδικασίες 
παραγωγής που αφορούν άλλα προϊόντα, όταν αυτές έχουν επιπτώσεις στα 
χαρακτηριστικά τους· 

γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από µια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα 
ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο όσον 
αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον παραλήπτη, σύµφωνα 
µε το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ· 

δ) τις µεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δοµικών 
προϊόντων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων 
του τοµέα των δοµικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου31, σε σχέση µε τα βασικά χαρακτηριστικά τους· 

(5) «προϊόν»: κάθε προϊόν βιοµηχανικής κατασκευής και κάθε γεωργικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων αλιείας· 

(6) «υπηρεσία»: κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα 
έναντι αµοιβής, κατά το άρθρο 57 της Συνθήκης·  

(7) «ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης»: οργανισµός αναφερόµενος στο παράρτηµα Ι· 

(8) «διεθνής οργανισµός τυποποίησης»: ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO), η 
∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) και η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU). 

                                                 
31 ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5. 
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Κεφάλαιο II 
∆ιαφάνεια και συµµετοχή των ενδιαφεροµένων 

Άρθρο 3 
 ∆ιαφάνεια των προγραµµάτων εργασιών των οργανισµών τυποποίησης 

1. Τουλάχιστον µία φορά ετησίως, κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός 
τυποποίησης καταρτίζει το πρόγραµµα εργασιών του. Το εν λόγω πρόγραµµα 
εργασιών περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα και τα παραδοτέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που ο οργανισµός προτίθεται να καταρτίσει ή να 
τροποποιήσει, που καταρτίζει ή τροποποιεί και τα οποία έχει εκδώσει κατά την 
προηγούµενη περίοδο, εκτός αν αυτά είναι πανοµοιότυπες ή ισοδύναµες µεταφορές 
διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων. 

2. Το πρόγραµµα εργασιών για κάθε πρότυπο και για κάθε παραδοτέο ευρωπαϊκής 
τυποποίησης αναφέρει τα εξής: 

α) το αντικείµενο· 

β) το στάδιο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη των προτύπων και 
των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης· 

γ) τα στοιχεία αναφοράς οποιωνδήποτε διεθνών προτύπων λαµβάνονται ως βάση.  

3. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός τυποποίησης αναρτά το πρόγραµµα 
εργασιών του στον δικτυακό του τόπο ή σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο 
ανοικτής πρόσβασης, καθώς και ανακοίνωση σχετικά µε την κατάρτιση του 
προγράµµατος εργασιών σε εθνική ή, κατά περίπτωση, ευρωπαϊκή έκδοση 
δραστηριοτήτων τυποποίησης. 

4. Το αργότερο κατά τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος εργασιών του, 
οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός τυποποίησης κοινοποιεί την 
κατάρτιση του εν λόγω προγράµµατος στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισµούς τυποποίησης, καθώς και στην Επιτροπή. 

5. Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης δεν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη 
ενός αντικειµένου τυποποίησης στο πρόγραµµα εργασιών ενός ευρωπαϊκού 
οργανισµού τυποποίησης. 

Άρθρο 4 
 ∆ιαφάνεια των προτύπων 

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός τυποποίησης αποστέλλει οποιοδήποτε 
σχέδιο εθνικού προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου ευρωπαϊκής 
τυποποίησης σε άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης και 
στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατός τους.  
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2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός τυποποίησης απαντά αµέσως και 
συνεκτιµά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και 
εθνικός οργανισµός τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.  

3. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης εξασφαλίζουν τα εξής: 

α) τη δηµοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα µέρη που είναι 
εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις·  

β) τη δυνατότητα παθητικής ή ενεργητικής συµµετοχής άλλων εθνικών φορέων 
τυποποίησης στις προγραµµατισµένες δραστηριότητες µε την αποστολή 
παρατηρητή. 

Άρθρο 5 
 Συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως µέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον 
στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής 
τυποποίησης:  

α) κατά την πρόταση και την αποδοχή νέων θεµάτων εργασίας· 

β) κατά την τεχνική εξέταση των προτάσεων· 

γ) κατά την υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια· 

δ) κατά την επανεξέταση υφιστάµενων ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης· 

ε) κατά τη διάδοση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής 
τυποποίησης και κατά τη σχετική ενηµέρωση.  

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων και 
άλλων νοµικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά µε έναν 
νεοεµφανιζόµενο τοµέα ο οποίος επιφέρει σηµαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτοµίας, αν οι οικείες νοµικές οντότητες συµµετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τοµέα και το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τοµέα της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο III 
Ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής 

τυποποίησης για τη στήριξη των πολιτικών και της νοµοθεσίας 
της Ένωσης 

Άρθρο 6 
Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή τυποποίηση 

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραµµα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το οποίο 
αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε 
το άρθρο 7. 

2. Το πρόγραµµα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 καθορίζει τους ειδικούς στόχους και πολιτικές για τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα 
άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει 
από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει αιτήµατα χωρίς προηγούµενη µνεία. 

Άρθρο 7 
 Αιτήµατα τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης  

1. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής 
τυποποίησης εντός οριζόµενης προθεσµίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώµονα την 
αγορά, λαµβάνει υπόψη το δηµόσιο συµφέρον και βασίζεται στη συναίνεση. 

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε δεκτό 
το αίτηµα για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εντός ενός µηνός από την 
παραλαβή του.  

3. Η Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενηµερώνει τον 
σχετικό ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης µε σκοπό 
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

4. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις 
ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη σύνταξη των εγγράφων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.  

Άρθρο 8 
 Αντιρρήσεις για εναρµονισµένα πρότυπα  

1. Όταν ένα κράτος µέλος φρονεί ότι ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νοµοθεσία της Ένωσης, ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά.  
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2. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αντιρρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι δικαιολογηµένες, αποφασίζει: 

α) να µη δηµοσιεύσει ή να δηµοσιεύσει µε περιορισµούς τα στοιχεία αναφοράς 
του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

β) να διατηρήσει µε περιορισµούς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του σχετικού εναρµονισµένου 
προτύπου από την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης για την 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, αν χρειαστεί, ζητεί την 
αναθεώρηση των οικείων εναρµονισµένων προτύπων. 

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου 
εκδίδεται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου 
εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3. 

Κεφάλαιο IV 
Πρότυπα στον τοµέα των ΤΠΕ 

Άρθρο 9 
 Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τοµέα των ΤΠΕ 

Είτε έπειτα από πρόταση δηµόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε µε 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές 
προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις 
του παραρτήµατος II ως πρότυπα ΤΠΕ.  

Άρθρο 10 
 Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δηµόσιες συµβάσεις 

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
όπως αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
2342/2002. 
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Κεφάλαιο V 
Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης 

Άρθρο 11 
Χρηµατοδότηση των οργανισµών τυποποίησης από την Ένωση 

1. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να χορηγείται στους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης για τις ακόλουθες δραστηριότητες τυποποίησης: 

α) την κατάρτιση και την επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη στήριξη 
των πολιτικών και της νοµοθεσίας της Ένωσης·  

β) την επαλήθευση της ποιότητας και της συµµόρφωσης των ευρωπαϊκών 
προτύπων ή των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης µε τις αντίστοιχες 
πολιτικές και νοµοθεσία της Ένωσης·  

γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση µε 
την ευρωπαϊκή τυποποίηση, συµπεριλαµβανοµένων µελετών, δραστηριοτήτων 
συνεργασίας, σεµιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών αναλύσεων, 
ερευνητικού έργου, εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών δοκιµών, 
εργασιών αξιολόγησης της πιστότητας και µέτρων που εξασφαλίζουν ότι οι 
περίοδοι για την κατάρτιση και την επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι συντοµότερες· 

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, ο συντονισµός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόµενα µέρη· 

ε) τη µετάφραση, όπου απαιτείται, ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιµοποιούνται υπέρ της νοµοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης στις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης ή, σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσηµων γλωσσών 
της Ένωσης· 

στ) την εκπόνηση ενηµερωτικών εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερµηνεύουν και θα 
απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης οδηγιών χρήσης, 
πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές και ενηµερωτικών ενεργειών· 

ζ) δραστηριότητες µε σκοπό την εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, 
συνεργασία µε τρίτες χώρες, καθώς και προώθηση και αξιοποίηση του 
ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης και των ευρωπαϊκών προτύπων και 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, 
τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

2. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση παρέχεται επίσης σε: 
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α) εθνικούς φορείς τυποποίησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις οποίες αναλαµβάνουν από κοινού µε τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης· 

β) άλλους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και ζ) της παραγράφου 1, σε συνεργασία µε 
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. 

Άρθρο 12 
 Χρηµατοδότηση άλλων ευρωπαϊκών οργανισµών από την Ένωση  

Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να χορηγείται στους οργανισµούς που αναφέρονται 
στο παράρτηµα III για τις ακόλουθες δραστηριότητες τυποποίησης: 

α) τη λειτουργία αυτών των οργανισµών και των δραστηριοτήτων τους που 
αφορούν την ευρωπαϊκή και τη διεθνή τυποποίηση, καθώς και την 
επεξεργασία του τεχνικού έργου και την παροχή πληροφοριών σε µέλη και 
άλλους ενδιαφεροµένους· 

β) νοµική και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη, συµπεριλαµβανοµένων µελετών 
σχετικά µε την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και την κατάρτιση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης·  

γ) τη συµµετοχή στις τεχνικές εργασίες όσον αφορά την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 
που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη στήριξη των πολιτικών και της 
νοµοθεσίας της Ένωσης· 

δ) την επαλήθευση της ποιότητας και της συµµόρφωσης των ευρωπαϊκών 
προτύπων και των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης µε τις αντίστοιχες 
πολιτικές και νοµοθεσία της Ένωσης·  

ε) την προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων και των παραδοτέων ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, καθώς και τη χρήση προτύπων από τους ενδιαφεροµένους και 
ΜΜΕ και τη σχετική ενηµέρωσή τους. 

Άρθρο 13 
 Χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις 

1. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση παρέχεται µε τη µορφή: 

α) επιδοτήσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ή συµβάσεων έπειτα 
από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, στους εξής φορείς: 

i) ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1· 

ii) οργανισµούς που προσδιορίζονται σε βασική πράξη, κατά την έννοια του 
άρθρου 49 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 ως αρµόδιοι 
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για τη διεξαγωγή, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης, των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού· 

β) επιδοτήσεων έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ή συµβάσεων 
έπειτα από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σε άλλους φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) µε σκοπό τη διεξαγωγή, 
σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης: 

i) της παραγωγής και της αναθεώρησης ευρωπαϊκών προτύπων και 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

ii) των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·  

iii) των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ)· 

γ) επιδοτήσεων έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων στους οργανισµούς 
του παραρτήµατος ΙΙΙ µε σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 12. 

2. Οι δραστηριότητες των οργανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν 
να χρηµατοδοτούνται από: 

α) επιδοτήσεις για την εκτέλεση ενεργειών·  

β) επιδοτήσεις λειτουργίας για τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και 
τους οργανισµούς του παραρτήµατος ΙΙΙ, σύµφωνα µε τους κανόνες του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. Σε περίπτωση ανανέωσης, αυτές 
οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν µειώνονται αυτοµάτως. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες χρηµατοδότησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα 
ανώτατα ποσοστά χρηµατοδότησης κατά είδος δραστηριότητας.  

4. Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για 
τις δραστηριότητες τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) µπορεί να λάβουν τη µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών που θα 
καταβάλλονται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης τα οποία ζητεί η 
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 εκδίδονται ή αναθεωρούνται εντός περιόδου 
που δεν υπερβαίνει την περίοδο που καθορίζεται στο αίτηµα για το οποίο 
γίνεται λόγος στο άρθρο 7· 

β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.  
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5. Οι κοινοί στόχοι της συνεργασίας και οι διοικητικοί και χρηµατοδοτικοί όροι 
σχετικά µε τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης και στους οργανισµούς του παραρτήµατος ΙΙΙ καθορίζονται µε τις 
συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης, οι οποίες υπογράφονται µεταξύ της Επιτροπής 
και των εν λόγω οργανισµών σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 
1605/2002 και τον κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002. Η Επιτροπή 
ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη σύναψη 
των εν λόγω συµφωνιών. 

Άρθρο 14 
 ∆ιαχείριση 

Οι πιστώσεις που καθορίζονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µε σκοπό τη 
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων τυποποίησης µπορούν επίσης να καλύπτουν τις διοικητικές 
δαπάνες που αφορούν την προπαρασκευή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, λογιστικό έλεγχο 
και αξιολόγηση, οι οποίες είναι άµεσα αναγκαίες για την εκτέλεση των άρθρων 11, 12 και 13, 
όπως µελέτες, συσκέψεις, ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσίευσης, δαπάνες συνδεόµενες 
µε τα πληροφορικά δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας την οποία µπορεί να αναλάβει η Επιτροπή για τις 
δραστηριότητες τυποποίησης. 

Άρθρο 15 
 Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή µεριµνά ώστε να προστατεύονται τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ένωσης µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, 
της διαφθοράς και άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων, µε τη διενέργεια 
αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καθώς και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, µε την επιβολή 
αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΚ) 
αριθ. 1073/1999. 

2. Για τις ενέργειες της Ένωσης που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισµού, η έννοια της παρατυπίας κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 σηµαίνει κάθε παράβαση διάταξης του 
ενωσιακού δικαίου ή κάθε παράβαση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από 
πράξη ή παράλειψη οικονοµικού παράγοντα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο 
αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο γενικός προϋπολογισµός της Ένωσης ή προϋπολογισµοί 
διαχειριζόµενοι από αυτή, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης. 

3. Τυχόν συµφωνίες και συµβάσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό 
προβλέπουν την παρακολούθηση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή 
από οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της, καθώς και, ενδεχοµένως, 
επιτόπιους ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Κεφάλαιο VI 
Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύσταση επιτροπής και υποβολή 

εκθέσεων 

Άρθρο 16 
 Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση δυνάµει του 
άρθρου 17 σχετικά µε τροποποιήσεις των παραρτηµάτων, προκειµένου: 

α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης 
που αναφέρεται στο παράρτηµα I·  

β) να προσαρµόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση 
προτύπων στον τοµέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ· 

γ) να προσαρµόζονται σε περαιτέρω εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές που παρατίθενται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ όσον αφορά τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την 
αντιπροσωπευτικότητά τους.  

Άρθρο 17 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται επ’ αόριστον στην 
Επιτροπή, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.  

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το άρθρο 16 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερµατίζει 
την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει 
να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. ∆εν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.  

4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 αρχίζει να 
ισχύει µόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής 
περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα 
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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Άρθρο 18 
 ∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

4. Όταν η γνώµη της επιτροπής λαµβάνεται µε γραπτή διαδικασία, η εν λόγω 
διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσµα όταν, εντός της προθεσµίας υποβολής 
της γνώµης, η προεδρία της επιτροπής λάβει σχετική απόφαση ή µια απλή 
πλειοψηφία των µελών της επιτροπής υποβάλει σχετικό αίτηµα. 

Άρθρο 19 
Εκθέσεις 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
σχετικά µε την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση περιλαµβάνει 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τα εξής: 

α) την εφαρµογή των άρθρων 4, 5, 6, 11 και 13· 

β) την εκπροσώπηση ΜΜΕ, ενώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς φορείς τυποποίησης. 

2. Οι οργανισµοί του παραρτήµατος III που έλαβαν χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό αποστέλλουν ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές τους στην 
Επιτροπή. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ιδίως αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τα 
µέλη των εν λόγω οργανισµών και τις δραστηριότητες του άρθρου 12. 

3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και κάθε πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία αυτή, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί τη 
σκοπιµότητα των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από 
την Ένωση, µε βάση τις επιταγές των πολιτικών και της νοµοθεσίας της Ένωσης.  

Κεφάλαιο VII 
Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 20 
Τροποποιήσεις 

1. Οι ακόλουθες διατάξεις απαλείφονται: 

α) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/686/EΟΚ· 
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β) το άρθρο 5 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ·  

γ) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/9/ΕΚ· 

δ) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/25/ΕΚ· 

ε) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/16/ΕΚ· 

στ) το άρθρο 6 της οδηγίας 97/23/ΕΚ· 

ζ) το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ· 

η) το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/23/ΕΚ· 

θ) το άρθρο 6 της οδηγίας 2009/105/ΕΚ· 

ι) το άρθρο 7 της οδηγίας 2009/23/EΚ.  

2. Η οδηγία 98/34/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

α) οι παράγραφοι 6 έως 10 του άρθρου 1 και τα άρθρα 2, 3 και 4 απαλείφονται· 

β) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η φράση «µε τους αντιπροσώπους των 
οργανισµών τυποποίησης που αναφέρονται στα παραρτήµατα I και II» 
διαγράφεται· 

γ) στο άρθρο 6 παράγραφος 3, απαλείφεται η πρώτη περίπτωση· 

δ) στο άρθρο 6 παράγραφος 4, τα στοιχεία α), β) και ε) απαλείφονται· 

ε) στο άρθρο 11, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη πρόταση: 
«Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις 
λαµβανόµενες γνωστοποιήσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.»· 

στ) τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ απαλείφονται. 

Άρθρο 21 
Εθνικοί φορείς τυποποίησης 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τους φορείς τους τυποποίησης. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν 
επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 22 
Μεταβατικές διατάξεις 

Στις πράξεις της Ένωσης που προβλέπουν τεκµήριο πιστότητας µε βασικές απαιτήσεις µέσω 
της εφαρµογής εναρµονισµένων προτύπων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την οδηγία 
98/34/ΕΚ, η αναφορά στην οδηγία 98/34/ΕΚ νοείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισµό, 
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εκτός αν πρόκειται για αναφορά στην επιτροπή που δηµιουργείται δυνάµει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ.  

Όταν άλλη πράξη της Ένωσης προβλέπει διαδικασία ένστασης σχετικά µε εναρµονισµένα 
πρότυπα, το άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζεται στην εν λόγω πράξη. 

Άρθρο 23 
 Καταργούµενες διατάξεις 

Η απόφαση αριθ. 1673/87/ΕΚ και η απόφαση 87/95/ΕΟΚ καταργούνται. 

Οι παραποµπές στις υπό κατάργηση αποφάσεις θεωρούνται εφεξής παραποµπές στον 
παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 24 
 Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
 



 

EL 34   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. CEN – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

2. CENELEC – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. 

3. ETSI – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεντρώνουν την αποδοχή της αγοράς και η εφαρµογή τους δεν 
εµποδίζει τη διαλειτουργικότητα µε την εφαρµογή των υφιστάµενων ευρωπαϊκών ή διεθνών 
προτύπων. Η αποδοχή της αγοράς µπορεί να αποδεικνύεται µε λειτουργικά παραδείγµατα 
συµµορφούµενων εφαρµογών από διάφορους πωλητές. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό που είναι 
επαγγελµατική κοινωνική, βιοµηχανική ή εµπορική ένωση ή οποιαδήποτε άλλη οµοσπονδία 
(membership organisation) που, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει πρότυπα στον 
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η οποία δεν είναι 
ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισµός τυποποίησης, µέσω διαδικασιών που πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

α) Ανοικτός χαρακτήρας:  

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν µε βάση ανοικτή διαδικασία λήψη αποφάσεων στην 
οποία µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες 
αφορά το πρότυπο.  

β) Συναίνεση:  

Η διαδικασία τυποποίησης βασιζόταν στη συνεργασία και στη συναίνεση χωρίς να ευνοεί 
κάποιον συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο. Η συναίνεση σηµαίνει γενική συµφωνία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την απουσία συνεχιζόµενης εναντίωσης σε ουσιώδη ζητήµατα από 
κάποιο σηµαντικό τµήµα των θιγόµενων συµφερόντων, καθώς και από µια διαδικασία που 
επιδιώκει να συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των οικείων µερών και να γεφυρώσει τυχόν 
αντικρουόµενα συµφέροντα. Η συναίνεση δεν προϋποθέτει οµοφωνία. 

γ) ∆ιαφάνεια:  

i) Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές συζητήσεις και τη λήψη 
αποφάσεων αρχειοθετήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν.  

ii) Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης δηµοσιοποιήθηκαν 
ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιµα µέσα.  

iii) Επιδιώχθηκε η συµµετοχή όλων των κατηγοριών ενδιαφεροµένων µε σκοπό 
την επίτευξη ισορροπίας. 

iv) ∆όθηκε προσοχή και απάντηση στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόµενων 
µερών. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές αντικατοπτρίζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) διατήρηση: Εξασφαλίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα η συνεχιζόµενη 
υποστήριξη και η τήρηση δηµοσιευµένων προδιαγραφών . 
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β) διαθεσιµότητα: Οι προδιαγραφές διατίθενται δηµοσίως για εφαρµογή και χρήση 
µε εύλογους όρους (συµπεριλαµβανοµένου εύλογου τιµήµατος ή δωρεάν). 

γ) η άδεια άσκησης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι σηµαντικά για 
την εφαρµογή προδιαγραφών παρέχεται στους αιτούντες µε (δίκαια) εύλογα 
κριτήρια χωρίς διακρίσεις, τα οποία περιλαµβάνουν, κατά τη διακριτική ευχέρεια 
του κατόχου των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αδειοδότηση βασικών 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς αποζηµίωση. 

δ) συνάφεια:  

i) Οι προδιαγραφές είναι αποτελεσµατικές και σχετικές. 

ii) Οι προδιαγραφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και 
στις κανονιστικές απαιτήσεις. 

ε) ουδετερότητα και σταθερότητα: 

i) Οι προδιαγραφές, αν είναι δυνατόν, έχουν ως γνώµονα τις επιδόσεις και δεν 
βασίζονται τόσο στον σχεδιασµό ή στα περιγραφικά χαρακτηριστικά. 

ii) Οι προδιαγραφές δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά ούτε περιορίζουν 
τις δυνατότητες που έχουν οι φορείς που τις εφαρµόζουν όσον αφορά την 
ανάπτυξη ανταγωνισµού και καινοτοµίας βάσει των εν λόγω προδιαγραφών.  

iii) Τα πρότυπα βασίζονται σε προηγµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

στ) ποιότητα:  

i) Η ποιότητα και το επίπεδο της λεπτοµέρειας επαρκούν για να καταστήσουν 
δυνατή την ανάπτυξη πολλών ανταγωνιστικών εφαρµογών διαλειτουργικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

ii) Οι τυποποιηµένες διεπαφές δεν αποκρύπτονται ούτε ελέγχονται από κάποιον 
άλλο πλην των οργανισµών που έχουν εκδώσει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία: 

i) είναι µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική·  

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
συµφερόντων των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

iii) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ σε 
τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα συµφέροντα των 
ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

β) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί καταναλωτές σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία: 

i) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 
εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα·  

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
συµφερόντων των καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· 

iii) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές ενώσεις καταναλωτών σε 
τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα συµφέροντα των 
καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

γ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί περιβαλλοντικά συµφέροντα σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

i) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 
εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα·  

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
περιβαλλοντικών συµφερόντων στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·  

iii) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις σε 
τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα περιβαλλοντικά 
συµφέροντα στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί κοινωνικά συµφέροντα σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

i) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 
εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα·  
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ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συµφερόντων στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

iii) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές κοινωνικές οργανώσεις σε 
τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα κοινωνικά 
συµφέροντα στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 



 

EL 39   EL 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.4. Στόχος(-οι) 

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος 

 1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης 

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

1.1. Τίτλος της πρότασης 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου. 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆32  

Τίτλος 2 – Επιχείρηση – Κεφάλαιο 02 03: Εσωτερική αγορά εµπορευµάτων και τοµεακές 
πολιτικές 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης  

Η πρόταση αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσά που ορίζονται στο παρόν νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο 
δεν θίγουν την επικείµενη πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
µετά το 2013. Οι δηµοσιονοµικές πιστώσεις που χορηγούνται για τη συγκεκριµένη δράση θα 
προταθούν από την Επιτροπή στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού. Κατά συνέπεια, 
το παρόν νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο περιορίζεται σε ένα έτος (2013).  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η 
πρόταση  

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος αριθ. 1 

Να επανεξετάζεται συνεχώς το υφιστάµενο κεκτηµένο σχετικά µε την εσωτερική αγορά και 
να προτείνεται νέα νοµοθετική ή µη νοµοθετική δράση όταν κρίνεται σκόπιµο. 

                                                 
32 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
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1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και αντίκτυπος 

Η πρόταση διαµορφώνει το γενικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Περιλαµβάνει 
σειρά στοιχείων χωρίς δηµοσιονοµικές επιπτώσεις (π.χ. τη συνεργασία µεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης και της Επιτροπής), 
καθώς και τη νοµική βάση για τη χρηµατοδότηση ενός µέρους των δραστηριοτήτων 
τυποποίησης που πραγµατοποιούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης CEN, 
CENELEC και ETSI (στο εξής «ΕΟΤ») και τη νοµική βάση για τη χρηµατοδοτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά συµφέροντα. 

Η χρηµατοδότηση ενός µέρους του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης µέσω των ΕΟΤ έχει 
ζωτική σηµασία για την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να συνεχιστεί. Ωστόσο, το σύστηµα 
θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσµατικό. Αφενός, λαµβάνονται µέτρα προκειµένου να αυξηθεί 
ο ρυθµός κατάρτισης των ευρωπαϊκών προτύπων που εκπονούνται κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής. Θα χρησιµοποιηθούν χρηµατοδοτικά µέσα για να ενθαρρυνθούν οι ΕΟΤ ώστε να 
αναζητήσουν πιο ενεργητικά τη συναίνεση σε επίµαχα θέµατα και να αναθεωρήσουν 
ορισµένες εσωτερικές διαδικασίες. Αφετέρου, η παρούσα πρόταση συνιστά µεταστροφή προς 
ριζικά απλούστερες, ταχύτερες και σταθερότερες ρυθµίσεις προκειµένου να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής συνδροµής που χορηγείται από την ΕΕ. Μια σηµαντικά 
απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική δέσµη ρυθµίσεων θα µειώσει τον διοικητικό φόρτο 
που επιβάλλεται στις λειτουργικές υπηρεσίες και στους δικαιούχους. Αυτός ο φόρτος 
εµποδίζει τις υπηρεσίες να χρησιµοποιούν τους πόρους τους για την επίτευξη στόχων 
πολιτικής και την έγκαιρη παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνεπάγεται υπέρµετρη γραφειοκρατία 
για τους ΕΟΤ. Η παρούσα πρόταση µεταρρυθµίζει τη χρηµατοδότηση των ΕΟΤ, παρέχοντας 
τη δυνατότητα σταδιακού µετασχηµατισµού της σ’ ένα σύστηµα που θα λειτουργεί µε 
γνώµονα τις επιδόσεις, βάσει από κοινού καθορισµένων δεικτών και στόχων (εκροών και 
αποτελεσµάτων) και απλούστευσης των κατ’ αποκοπήν ποσών, µε σαφή διαχωρισµό της από 
οποιαδήποτε επαλήθευση του πραγµατικού κόστους υλοποίησης.  

Η χρηµατοδοτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, 
καταναλωτές, περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί. 
Προς το παρόν, οι εν λόγω οργανώσεις χρηµατοδοτούνται µέσω διαφόρων προγραµµάτων, τα 
περισσότερα από τα οποία λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιµο να βελτιωθούν αυτά τα προγράµµατα στήριξης και να συγκεντρωθούν υπό την ίδια 
νοµική βάση. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι όροι χρήσης τους 
και ο τύπος χρηµατοδοτικών συνεισφορών ευθυγραµµίζονται και προσαρµόζονται στις ειδικές 
ανάγκες της αντίστοιχης οµάδας ενδιαφεροµένων, ώστε, π.χ., οι επιδοτήσεις λειτουργίας να 
µπορούν να χορηγούνται σ’ έναν ευρωπαϊκό οργανισµό ανά τοµέα οικονοµικού ή κοινωνικού 
ενδιαφέροντος.  

Η αρχή που διέπει τη σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας που δεν συνιστούν κατ’ 
αποκοπήν επιδοτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 113 του δηµοσιονοµικού κανονισµού δεν 
εφαρµόζεται για τους ΕΟΤ, σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να διατηρηθεί στο µέλλον. 
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Επιπλέον, το βασικό σκεπτικό των επιδοτήσεων λειτουργίας είναι ότι θα πρέπει να παρέχουν 
προσωρινή στήριξη σ’ έναν οργανισµό, ώστε αυτός να µπορεί να αποκτήσει µακροπρόθεσµα 
χρηµατοοικονοµική ανεξαρτησία. Ωστόσο, αυτή η σταδιακή µείωση θα ερχόταν σε αντίθεση 
µε την πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο της οποίας η θέση των ΜΜΕ και των κοινωνικών 
συντελεστών πρέπει να ενισχύεται, ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία αποκλεισµών στο 
ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης. Στην πιθανή περίπτωση που καταρτιστούν στο µέλλον 
περισσότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο φόρτος εργασίας των οργανώσεων που εκπροσωπούν 
ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης θα αυξηθεί. Αυτές 
οι οργανώσεις έχουν µόνιµη παρουσία, η οποία είναι σηµαντική για τις δραστηριότητες και 
τις πολιτικές της ΕΕ, λόγω του πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται και των 
καταστατικών στόχων τους. Είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
να συνεχιστεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
συµφέροντα. Αυτές οι οργανώσεις επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
και αποτελούν, δυνάµει της ειδικής εντολής που έχουν λάβει από τους εθνικούς µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή µέσω της αποκλειστικής εκπροσώπησής τους των 
συµφερόντων των ΜΜΕ και των κοινωνικών συντελεστών, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που 
εκπροσωπεί οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στα κράτη 
µέλη και προωθεί αρχές και πολιτικές σύµφωνες µε τους στόχους των Συνθηκών. Λόγω του 
πλαισίου στο οποίο λειτουργούν και των καταστατικών στόχων τους, οι ευρωπαϊκές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
συµφέροντα στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν µόνιµη παρουσία, η οποία είναι 
σηµαντική για τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ. Επιπροσθέτως, για την κατάρτιση 
ενός προτύπου χρειάζονται 1 έως 3 έτη, γεγονός που απαιτεί µακροπρόθεσµη προσήλωση 
στην τεχνική πρόοδο. Η συνεχιζόµενη και ενεργητική συµµετοχή σε τεχνική επιτροπή ή σε 
οµάδα εργασίας απαιτεί ιδιαίτερα σηµαντική δέσµευση χρόνου για µεγαλύτερο διάστηµα. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επεκταθεί η εξαίρεση από την αρχή της σταδιακής µείωσης στις 
επιλεγµένες ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά συµφέροντα. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντίκτυπου  

(1) Ο αριθµός ευρωπαϊκών προτύπων που εκδίδονται από τους ΕΟΤ κατόπιν αιτήµατος 
της Επιτροπής· 

(2) Το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της αποδοχής, από τους ΕΟΤ, του αιτήµατος 
σχεδίου ευρωπαϊκού προτύπου και της επίσηµης αποδοχής του προτύπου· 

(3) Το πραγµατικό ποσοστό συµµετοχής των ευρωπαϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούν 
ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα στον τοµέα της 
τυποποίησης· 

(4) Οι πραγµατικές αλλαγές στη δοµή και τη διακυβέρνηση της τυποποίησης και ο 
αντίκτυπός τους στον αριθµό των προτύπων που εκδίδονται, στην ταχύτητα 
κατάρτισης προτύπων και στη συµµετοχή σε ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα 
στον τοµέα της τυποποίησης. 
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1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη απαιτήσεων  

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί η παρούσα πρόταση µπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: 

(1) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι ένα σηµαντικό και αποτελεσµατικό µέσο για τη 
στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας. Συµβάλλει και θα εξακολουθήσει 
να συµβάλλει αισθητά στη στήριξη της ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και 
στην πρόληψη της δηµιουργίας εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. 
Για τον λόγο αυτό, η έκδοση ευρωπαϊκών προτύπων από τους ΕΟΤ θα πρέπει να 
συνεχιστεί και να συγχρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ. Επιπροσθέτως, η νοµική βάση δεν 
θα πρέπει να καλύπτει µόνο τα πρότυπα για τα προϊόντα αλλά και τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες. 

(2) Η τυποποίηση εντός της ΕΕ έχει αξιόλογη συµβολή στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Η 
χρήση των προτύπων είναι ένα ισχυρό στρατηγικό µέσο που έχουν οι επιχειρήσεις για 
να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό τα πρότυπα 
να συµβαδίζουν µε τους διαρκώς ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης προϊόντων και να 
βελτιώνεται η ταχύτητα µε την οποία καταρτίζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

(3) Τα πρότυπα θα επηρεάσουν όλο και περισσότερες οµάδες στην ευρωπαϊκή κοινωνία, 
συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους επιχειρήσεων και πολλών µεµονωµένων πολιτών. 
Το πρότυπο είναι προϊόν συναίνεσης στην οποία καταλήγουν οι παράγοντες που 
συµµετέχουν στην κατάρτισή του. Ένα ικανοποιητικό εύρος συµµετεχόντων είναι 
ουσιαστικό στοιχείο για την αποδοχή του προτύπου τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και 
από τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 
ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης θα συνεπάγεται όσο το δυνατόν λιγότερες 
διακρίσεις· όλοι οι παράγοντες θα δεσµευτούν σ’ ένα σύστηµα το οποίο θα διαπνέεται 
από τις θεµελιώδεις αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της 
επιστηµονικής ακεραιότητας, µέσα από µια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των 
δοµών τυποποίησης και της διακυβέρνησης. 

(4) Πρέπει να υπάρχουν πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ 
υπηρεσιών και εφαρµογών στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, προκειµένου να µπορεί η Ευρώπη να αποκοµίσει όλα τα οφέλη που 
πηγάζουν από τις ΤΠΕ. Τα πλέον σχετικά πρότυπα ΤΠΕ που καταρτίζονται από 
ειδικευµένα φόρουµ και κοινοπραξίες θα πρέπει να διαδραµατίζουν πιο προβεβληµένο 
ρόλο σε τοµείς όπου οι ΕΟΤ δεν δραστηριοποιούνται, όπου τα πρότυπα ΕΟΤ δεν 
έχουν διεισδύσει στην αγορά ή όπου τα πρότυπα αυτά έχουν καταστεί απαρχαιωµένα. 
Συνεπώς, τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να αναγνωρίζονται επισήµως, ώστε να 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις δηµόσιες αρχές για τους σκοπούς των δηµοσίων 
συµβάσεων. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ 

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πολύ σηµαντικά για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
βιοµηχανικών προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν τα εθνικά και συχνά 
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αντικρουόµενα πρότυπα, τα οποία, ως τέτοια, µπορεί να δηµιουργήσουν τεχνικά εµπόδια σε 
µια εθνική αγορά. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα µπορούν να υποδιαιρεθούν σε 2 υποκατηγορίες: 

α) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονούνται κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, βάσει της 
λεγόµενης «εντολής», στο πλαίσιο της οποίας οι ΕΟΤ καλούνται να καταρτίσουν τεχνικές 
προδιαγραφές κανονιστικού χαρακτήρα που να πληρούν τις απαιτήσεις της εντολής. Τα εν 
λόγω πρότυπα µπορούν να υποδιαιρεθούν σε 2 υποκατηγορίες: 

- τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη νοµοθεσία της ΕΕ. Η συµµόρφωση προς ένα 
ευρωπαϊκό «εναρµονισµένο» πρότυπο εγγυάται το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας των 
προϊόντων. Ωστόσο, η χρήση εναρµονισµένων προτύπων εξακολουθεί να είναι προαιρετική 
και οι κατασκευαστές µπορούν να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση η οποία να 
αποδεικνύει ότι το προϊόν τους πληροί τις βασικές απαιτήσεις. Το ποσοστό των ευρωπαϊκών 
εναρµονισµένων προτύπων αυξήθηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες από 3,55 % σε 20 % το 
2009·  

- άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη στήριξη ευρωπαϊκών πολιτικών. 

β) Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρότυπα εγκρίνονται εκτός νοµοθεσίας της ΕΕ, µε πρωτοβουλία 
επιχειρήσεων, εθνικών οργανισµών τυποποίησης ή άλλων παραγόντων, ή κατόπιν αιτήµατος 
της Επιτροπής.  

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και ιδίως τα εναρµονισµένα πρότυπα, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αγαθών. Ωστόσο, η κατάρτιση προτύπων είναι εργώδης 
και χρονοβόρα δραστηριότητα η οποία επιτελείται από εθνικούς εµπειρογνώµονες. Ως εκ 
τούτου, η απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ θεσπίζει τη νοµική βάση για τη χρηµατοδοτική 
στήριξη των κεντρικών γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, µε στόχο να 
βελτιωθεί η ποιότητα των εναρµονισµένων προτύπων και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΖΕΣ συνάπτουν συµφωνίες-
πλαίσια εταιρικής σχέσης µε κάθε ΕΟΤ, στο πλαίσιο των οποίων οι προτάσεις 
χρηµατοδότησης µπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή. Οι συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης καθορίζουν τους διοικητικούς και χρηµατοοικονοµικούς κανόνες σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων τυποποίησης και διαµορφώνουν το γενικό πλαίσιο και τους 
κανόνες για τη χορήγηση της χρηµατοδοτικής στήριξης. Η παρούσα πρόταση αντικαθιστά την 
απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν 

Η παρούσα πρόταση λαµβάνει υπόψη τις εκτιµήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ και στην οποία αναφέρεται η εκτίµηση επιπτώσεων. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η παρούσα πρόταση είναι απόλυτα συνεπής µε τα άλλα σχετικά µέσα, δηλ. µε όλες τις 
νοµοθετικές πράξεις που ορίζονται στο παράρτηµα 4 της συνοδευτικής εκτίµησης 
επιπτώσεων.  
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος  

Πρόταση απεριόριστης διάρκειας 

1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης33  

Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή 

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

Οι κοινοί στόχοι συνεργασίας και οι διοικητικοί και χρηµατοδοτικοί όροι σχετικά µε τις 
επιδοτήσεις που χορηγούνται στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και στους άλλους 
φορείς που αναφέρονται στην πρόταση καθορίζονται µε τις συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής 
σχέσης οι οποίες υπογράφονται µεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω οργανισµών και 
φορέων, σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό και τον κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 
2342/2002. Αυτές οι συµφωνίες, καθώς και οι συµβάσεις επιδότησης καθορίζουν τους 
κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. 

Επιπλέον, η πρόταση υποχρεώνει τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και τους 
άλλους φορείς που αναφέρονται στην πρόταση να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην 
Επιτροπή σχετικά µε την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους.  

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί  

Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης έχουν αρραγή χρηµατοοικονοµική βάση. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τους άλλους φορείς που αναφέρονται στην πρόταση θα 
περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά κριτήρια επιλογής, προκειµένου να αποτρέπουν τυχόν 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Κατά συνέπεια, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί κανένας 
χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου  

Οι προβλεπόµενες µέθοδοι ελέγχου καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό και στον 
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002. Οι µέθοδοι αυτές θα διευκρινιστούν 
λεπτοµερέστερα στις συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης και στις συµφωνίες επιδότησης 
που θα υπογραφούν µεταξύ της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και 
των άλλων φορέων που αναφέρονται στην πρόταση. Η πρόταση διευκρινίζει επίσης ρητώς ότι 
τυχόν συµφωνίες και συµβάσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό προβλέπουν την 
παρακολούθηση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή από οποιονδήποτε 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της, καθώς και, ενδεχοµένως, επιτόπιους ελέγχους από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

                                                 
33 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Η παρούσα πρόταση περιέχει διάταξη σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης προστατεύονται µε την εφαρµογή 
προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την είσπραξη 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΚ) αριθ. 1073/1999.  
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες  

Είδος  
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
Γραµµή προϋπολογισµού ∆Π/Μ∆Π 

(34) 
 

Χωρών 
ΕΖΕΣ35 

 

Υποψήφιων 
χωρών36 

 

Τρίτων 
χωρών 

Κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1α. 
Ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 

Άρθρο 02 03 04 — Τυποποίηση και 
προσέγγιση της νοµοθεσίας ∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία: Το άρθρο 
02 03 04 θα πρέπει να υποδιαιρεθεί σε δύο χωριστά άρθρα:  

– Το άρθρο 02 03 04 01 θα πρέπει να αντικαταστήσει το πρώην άρθρο 02 03 04 και θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν σε αυτό, καλύπτοντας τη 
χρηµατοδοτική στήριξη για τις δραστηριότητες τυποποίησης των CEN, CENELEC και 
ETSI. 

– Το άρθρο 02 03 04 02 θα αποτελείται από τις ακόλουθες πιστώσεις που διατέθηκαν 
προηγουµένως και οι οποίες καταβλήθηκαν δυνάµει των άρθρων 02.02.01, 17.02.02.00 και 
07.03.07 για δραστηριότητες που σχετίζονται µε την τυποποίηση: 2,1 εκατ. ευρώ από τη 
γραµµή του προϋπολογισµού 02.02.01, 1,4 εκατ. ευρώ από τη γραµµή του 
προϋπολογισµού 17.02.02.00 και 0,2 εκατ. ευρώ από τη γραµµή του προϋπολογισµού 
07.03.07 θα µεταφερθούν στη νέα γραµµή του προϋπολογισµού 02 03 04 02. 

– Τα άρθρα 02.02.01, 17.02.02.00 και 07.03.07 θα µειωθούν στον δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό κατά τα παραπάνω ποσά που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες 
τυποποίησης. Τα τελευταία άρθρα θα µειωθούν κατά τα ποσά που αντιστοιχούν σε 
δραστηριότητες τυποποίησης. 

– Οι πιστώσεις επιδότησης σε άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν κοινωνικούς συντελεστές 
στον τοµέα της τυποποίησης περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα του προϋπολογισµού (π.χ. 
στο άρθρο 04.03.03.02).  

                                                 
34 ∆Π = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
35 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών  
36 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
Γραµµή προϋπολογισµού 

∆Π/Μ∆Π Χωρών 
ΕΖΕΣ 

Υποψήφιω
ν χωρών 

Τρίτων 
χωρών 

Κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1α. 
Ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 

Άρθρο 02 03 04 01 — Στήριξη σε 
δραστηριότητες τυποποίησης που 
διενεργούνται από τους CEN, 
CENELEC και ETSI 

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α. 
Ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 

Άρθρο 02 03 04 02 — Στήριξη σε 
οργανώσεις που εκπροσωπούν 
ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές 
σε δραστηριότητες τυποποίησης  

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες37 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου:  Αριθµός 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

 

 
  Έτος 

N38 
 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 23,5 -- -- -- -- -- -- -- Άρθρο 02 03 04 01 — Στήριξη σε 

δραστηριότητες τυποποίησης που 
διενεργούνται από τους CEN, CENELEC και 
ETSI Πληρωµές (2) 9 -- -- -- -- -- -- -- 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1α) 3,7 -- -- -- -- -- -- -- Άρθρο 02 03 04 02 — Στήριξη σε οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς 
συντελεστές σε δραστηριότητες τυποποίησης  Πληρωµές (2α) 3,7 -- -- -- -- -- -- -- 

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες 
 από το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων39  
 

   -- -- -- -- -- 

Άρθρο 02 01 04 02 -   (3) 0,2 -- -- -- -- -- -- -- 

Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς, οι           

                                                 
37 Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες του τµήµατος 3.2 θα πρέπει να προσαρµοστούν στον πληθωρισµό και, τελικά, θα πρέπει να προσαρµοστούν αναλόγως. 
38 Το έτος N είναι το έτος της πιθανής έναρξης εφαρµογής της πρότασης, δηλαδή το 2013.  
39 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ακόλουθες γραµµές θα µειωθούν (τα ποσά 
αυτά δεν αντικατοπτρίζονται στα συνολικά 
ποσά): 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων  -2,1 -- -- -- -- -- -- -- 

Άρθρο 02.02.01(Τοµέας 1a) 
Πληρωµές  -2,1 -- -- -- -- -- -- -- 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων  -1,4 -- -- -- -- -- -- -- 

Άρθρο 17.02.02.00 (Τοµέας 3β) 
Πληρωµές  -1,4 -- -- -- -- -- -- -- 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων  -0,2 -- -- -- -- -- -- -- 

Άρθρο 07.03.07 (Τοµέας 2) 
Πληρωµές  -0,2 -- -- -- -- -- -- -- 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 27,4 -- -- -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 1.α  

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές 
=2+2α 

+3 
12,9 -- -- -- -- -- -- -- 

 
 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: ENTR, SANCO, MARKT, MOVE, 
ENV και INFSO 
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 Ανθρώπινο δυναµικό  3,5 -- -- -- -- -- -- -- 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  0,3 -- -- -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ Πιστώσεις  -- -- -- -- -- -- --  

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

3,8 -- -- -- -- -- -- --  

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2013 2014 2015 2016 2017-2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 3,8 -- -- -- -- -- -- -- ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 3,8 -- -- -- -- -- -- -- 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

Η πρόταση συνεπάγεται τη χρήση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA 
Προσδιορισµός 
των στόχων και 

των 
αποτελεσµάτων  

 

 

Τύπος 
αποτε
λεσµά
των40 

 

Μέσο 
κόστο
ς  
του 
αποτε
λέσµ
ατος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστ
ος 

Συνολ
ικός 
αριθµ
ός 

αποτε
λεσµά
των 

Συνολ
ικό  

κόστο
ς 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 1: Να επανεξετάζεται 

συνεχώς το υφιστάµενο κεκτηµένο 
σχετικά µε την εσωτερική αγορά 
και να προτείνεται νέα νοµοθετική 

ή µη νοµοθετική δράση όταν 
κρίνεται σκόπιµο. 

                

Κεντρική 
γραµµατεία ΕΟΤ (A) 3,35 3 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Μετάφραση 
προτύπων

(B) 0,55 2 1,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

                                                 
40 Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χιλιοµέτρων 

οδών που κατασκευάστηκαν κ.λπ.). (A) = διοικητική υποστήριξη, (B) = υπηρεσίες µετάφρασης, (C) = πραγµατικό έργο τυποποίησης, (D) = προώθηση και δηµοσιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένων διασκέψεων και (E) = άλλες διανοητικές υπηρεσίες. 
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Έργο 
τυποποίησης 
(συµπ. ΤΠΕ) 

(C) 0,4 25 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Προώθηση ευρ. 
προτύπων (D) 0,1 1 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Έλεγχοι, 
αξιολογήσεις και 
ειδικά σχέδια 

(E) 0,8 1 0,8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Μελέτες και 
τεχνική βοήθεια 

(D) 
(E) 

1,2 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Προώθηση και 
ανάπτυξη 
ευρωκωδίκων 

(D) 
(E) 

0,5 1 0,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Στήριξη 
οργανώσεων που 
εκπροσωπούν 
ΜΜΕ 

(A) 
έως 
(E) 

2,0 1 2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Στήριξη 
οργανώσεων που 
εκπροσωπούν 
κοινωνικούς 
συντελεστές  

(A) 
έως 
(E) 

0,75 2 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 
1 

  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 36 27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

3.2.3.1. Περίληψη  

Η πρόταση συνεπάγεται τη χρήση διοικητικών πιστώσεων, όπως εξηγείται 
κατωτέρω: 

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινο 
δυναµικό  3,5 -- -- -- -- -- -- -- 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  0,3 -- -- -- -- -- -- -- 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
3,8 -- -- -- -- -- -- -- 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 541 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
 

        

Ανθρώπινο 
δυναµικό  0 -- -- -- -- -- -- -- 

Λοιπές δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

0,2 -- -- -- -- -- -- -- 

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

0,2 -- -- -- -- -- -- -- 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4 -- -- -- -- -- -- --

                                                 
41 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων και/ή δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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3.2.3.2.  Εκτιµώµενες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό  

Η πρόταση απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνου δυναµικού, όπως εξηγείται παρακάτω: 

Εκτίµηση που πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και 
έκτακτων υπαλλήλων) 
ΧΧ 01 01 01 (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας 
της Επιτροπής) 2,9 -- -- -- -- -- -- 

XX 01 05 01 (Αντιπροσωπείες) 0 -- -- -- -- -- -- 

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα) 0 -- -- -- -- -- -- 

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα) 0 -- -- -- -- -- -- 

  Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)42 
 

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE από το «συνολικό 
κονδύλιο») 0,6 -- -- -- -- -- -- 

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA και SNE στις 
αντιπροσωπείες) 0 -- -- -- -- -- -- 

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Έµµεση έρευνα) 0 -- -- -- -- -- -- 

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Άµεση έρευνα) 0 -- -- -- -- -- -- 

Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστούν) 0 -- -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ 7 -- -- -- -- -- -- 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που 
έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή που έχει ανακατανεµηθεί στο 
πλαίσιο της ίδιας της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα 
συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση 
της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Εκτέλεση του κανονισµού (δηλ. διαχείριση των δραστηριοτήτων τυποποίησης και της 
χρηµατοδότησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των ΤΠΕ, και διαχείριση των 
επιδοτήσεων σε οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές) 

Εξωτερικό προσωπικό Οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες θα συµβάλλουν στην παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένου στις ΤΠΕ. Οι συµβασιούχοι θα 
έχουν κυρίως εκτελεστικά καθήκοντα. 

                                                 
42 CA = Συµβασιούχος υπάλληλος· INT = προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· JED = Νεαρός 

εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»)· LA = τοπικός υπάλληλος· SNE = 
αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ορισµένες 
πιστώσεις µπορεί να µεταφερθούν από άλλους τίτλους του προϋπολογισµού στον τίτλο 2 
(Επιχειρήσεις), όπως καθορίζεται στο τµήµα 3.1. 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

Η πρόταση προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Έτη 
N+4 έως 6 Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηµατοδότησης  

ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων  

0,7 -- -- -- -- -- -- -- 

3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα. 


