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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai szabványosítás jövőjéről
(2010/2051(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai szabványosítás jövőjéről szóló, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság által 2010. június 23-án tartott nyilvános meghallgatásra,

– tekintettel az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatáról szóló nyilvános 
meghallgatáson a Bizottságnak adott válaszokra (2010. március 23-tól május 21-ig),

– tekintettel a „szabványosítási csomag” hatástanulmányára, melyet a Bizottság 
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága készített (2010. március 9.),

– tekintettel az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői 
bizottság (EXPRESS) „Szabványosítás a versenyképes és innovatív Európáért: tervek 
2020-ig” című jelentésére,

– tekintettel Mario Monti professzor 2010. május 9-i, a Bizottság elnöke számára készített, 
„Új stratégia az egységes piacért” című jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel a kkv-k európai szabványosításhoz való hozzáféréséről szóló, az Európai 
Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
(CENELEC) által megrendelt tanulmányra, melynek címe „A kkv-k szabványokból és a 
szabványosításban való részvételből származó nagyobb haszna” (2009. augusztus),

– tekintettel a szabványosításhoz való hozzáférésről szóló tanulmányára, melyet a Bizottság 
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága készíttetett el (2009. március 10.),

– tekintettel a 98/34/EK irányelv 2006 és 2008 közötti működéséről szóló, 2009. december 
21-i bizottsági jelentésre (COM(2009)0690) és az azt kísérő bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2009)1704),

– tekintettel „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai Unióban – Az előttünk álló 
út” című 2009. július 3-i fehér könyvre (COM(2009)0324),

– tekintettel a szabványosításról és innovációról szóló 2008. szeptember 25-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel a szabványosítás európai innovációt elősegítő szerepének növeléséről szóló 
2008. március 11-i bizottsági közleményre,

– tekintettel „Az európai politikák és jogszabályok keretében az európai szabványosítás 
szerepéről” című, 2004. október 18-i bizottsági közleményre (COM(2004)0674) és az azt 
kísérő „Az európai szabványosítás kihívásai” című bizottsági munkadokumentumra,
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– tekintettel a Bizottság „Környezetvédelmi szempontok integrálása az európai 
szabványosításba” című, 2004. február 25-i közleményére (COM(2004)0130),

– tekintettel a nemzetközi szabványosítással kapcsolatos európai politikai alapelvekről 
szóló, 2001. július 26-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2001)1296),

– tekintettel 1999. február 12-i állásfoglalására az új megközelítés szerinti európai 
szabványosítás hatékonyságáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági jelentésről1,

– tekintettel az új megközelítés szerinti európai szabványosítás hatékonyságáról és 
elszámoltathatóságáról szóló, 1998. május 13-i bizottsági jelentésre (COM(1998)0291), 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i, 1673/2006/EK 
határozatára az európai szabványosítás finanszírozásáról2,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i, 98/34/EK irányelvére a 
műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról3,

– tekintettel a Tanács 1986. december 22-i, 87/95/EGK határozatára az 
információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról4, 

– tekintettel az 1991. júniusi bécsi megállapodásra az ISO és a CEN közötti műszaki 
együttműködésről és az 1996. szeptemberi drezdai megállapodásra a műszaki adatok 
cseréjéről a CENELEC és az IEC között,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az európai szabványosítási rendszer központi eleme volt az egységes piac 
megvalósításának, elsősorban az új jogi keret részét képező „új megközelítés” szerinti 
főbb jogalkotási területeken használt szabványok révén, 

B. mivel a jelenlegi jogi keret hozzájárult az európai szabványosítás sikeréhez, lehetővé téve 
európai szabványok kidolgozását, melyekre minden gazdasági szereplőnek szüksége van 
a belső piac megfelelő működése érdekében, megkönnyítve a világkereskedelmet, 
valamint a piaci hozzáférést, továbbá ösztönözve a fenntartható növekedést és a 
versenyképességet,

C. mivel az európai szabványosítási rendszer központi szerepet játszik az európai politika és 
jogalkotás olyan szabványok iránti megnövekedett igényének kielégítésében, amelyek 
képesek biztosítani a termékbiztonságot, a hozzáférhetőséget, az innovációt, az 
interoperabilitást és a környezetvédelmet,

                                               
1 HL C 150, 1999.5.28., 624. o.
2 HL L 315., 2006.11.15., 9. o.
3 HL L 204., 1998.7.21., 37-48. o.
4 HL L 36., 1987.2.7., 31-37. o.
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D. mivel az egységes piacon alkalmazott új stratégiáról szóló Monti-jelentés hangsúlyozza, 
hogy felül kell vizsgálni az európai szabványügyi eljárásokat, megőrizve a jelenlegi 
rendszer jó tulajdonságait, ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kialakítva az európai és 
nemzeti dimenzió között,

E. mivel az európai szabványosítást – az üzleti világ és a fogyasztók jövőbeli igényeinek 
kezelése és az állami és vállalati célkitűzések támogatása terén elérhető valamennyi 
potenciális előny kiaknázása érdekében – hozzá kell igazítani a globalizáció, az 
éghajlatváltozás, az új gazdasági hatalmak felemelkedése és a műszaki fejlődés jelentette 
kihívásokhoz,

Bevezetés

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy felülvizsgálja az európai 
szabványosítási rendszert, hogy megőrizve annak számos sikeres elemét és kijavítva 
hiányosságait megfelelő egyensúlyt alakítson ki az európai és nemzeti dimenzió között; 
hangsúlyozza, hogy a javasolt felülvizsgálatnak a meglévő rendszer erősségeit kell alapul 
vennie, amelyek szilárd bázist jelentenek a fejlesztéshez, és tartózkodnia kell az olyan 
radikális változtatásoktól, amelyek aláásnák a rendszer alapvető értékeit;

2. nagyra értékeli az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői 
bizottság (EXPRESS) jelentését; felhívja az európai és nemzeti szabványosítási 
szervezeteket, a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hajtsák végre stratégiai ajánlásait, 
hogy az európai szabványosítási rendszer képessé váljon a társadalmi és gazdasági 
igények megválaszolására, és megőrizze vezető szerepét a nemzetközi szabványosítási 
rendszerben;

3. hangsúlyozza, hogy az európai szabványosítás jelenlegi jogi keretének felülvizsgálatára 
irányuló bizottsági javaslatot egy olyan stratégiai dokumentumnak kell kísérnie, amely 
meghatározza az európai és nemzeti fellépés átfogó keretét és konkrét javaslatokat 
tartalmaz azokra a hasznos változtatásokra vonatkozóan, amelyeket a jogszabályok 
felülvizsgálata révén nem lehet végrehajtani; hangsúlyozza, hogy e stratégiai 
dokumentumnak nem kell az EXPRESS-jelentésben szereplő ajánlásokra korlátozódnia;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az európai szabványosítási 
rendszerbeli alkalmazásuk érdekében integrálja a kereskedelem műszaki akadályairól 
szóló WTO-megállapodás alapelveit (átláthatóság, nyíltság, pártatlanság, konszenzus, 
hatékonyság, alkalmazhatóság és következetesség) az európai szabványosítás jogi 
keretébe; 

5. hangsúlyozza azonban, hogy ezek az alapelvek önmagukban nem elegendőek annak 
biztosítására, hogy a kkv-k és a társadalmi érdekcsoportok – különösen az egészségügyi, a 
biztonsági, a fogyasztói és környezetvédelmi érdekeket képviselő szervezetek –
megfelelően képviselve legyenek a szabványosítási folyamatban; úgy véli ezért, hogy 
rendkívül fontos a „kiegyensúlyozott képviselet” elve is, hiszen – amennyiben közérdek is 
szerepet játszik – kiemelkedően fontos minden érdekelt fél álláspontjának 
kiegyensúlyozott érvényesülése, különösen az uniós jogszabályok és politikák 
támogatására szánt szabványok kidolgozása során;
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6. hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy a szabványok hozzájárultak a termékek 
minőségének és biztonságosságának jelentős javulásához, a szolgáltatások területén 
elérhetőségük még egyáltalán nem mérhető az ágazat gazdasági erejéhez és 
lehetőségeihez képest; megjegyzi, hogy a szolgáltatások terén Európában kifejlesztett 
nemzeti szabványok száma az utóbbi években messze meghaladja az ebben az ágazatban 
kialakított európai szabványok számát;

7. elismeri, hogy a szolgáltatási szabványok gyakran nemzeti sajátosságokat tükröznek, és 
hogy fejlődésük a piaci igényekhez kapcsolódik; hangsúlyozza azonban, hogy az európai 
szolgáltatási szabványok fejlődése – amint arról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv rendelkezik – révén a szolgáltatási ágazatban fokozódik a 
harmonizáció, nő az európai szolgáltatások átláthatósága, minősége és versenyképessége, 
erősödik a verseny, az innováció, a kereskedelmi korlátok lebontása és a 
fogyasztóvédelem;

8. támogatja ezért a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a szolgáltatási szabványokat 
beillessze az európai szabványosítás jogi keretébe, hiszen ez nem csak minden, a belső 
piacon esetleg a kereskedelem műszaki korlátozását jelentő nemzeti szolgáltatási 
szabvány bejelentését biztosítja, hanem megfelelő jogalapot jelent ahhoz is, hogy a 
Bizottság szabványok kidolgozását kérhesse az európai szabványosítási szervezetektől 
(ESO-k) – CEN, CENELEC és Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) – a 
szolgáltatási ágazatban;

Az európai szabványosítási rendszer működőképessé tétele

a) Általános megjegyzések

9. leszögezi, hogy az új megközelítés szerinti jogalkotást támogató európai szabványosítás 
sikeres volt és alapvető eleme az egységes piac megvalósításának; megjegyzi, hogy az 
utóbbi években nőtt a jogalkotást támogató szabványosítási megbízások száma azokon a 
területeken is, amelyekre az új megközelítés nem vonatkozik, ami jelzi, hogy számos 
különböző uniós politika terén elfogadták ezt a modellt; úgy véli, hogy a szabványok 
használatát az egységes piacon túl ki kellene terjeszteni az uniós jogalkotás és 
szakpolitikák más területeire is, a jobb szabályozás alapelveinek megfelelően figyelembe 
véve az adott terület jellegzetességeit;

10. rendkívül fontosnak tartja a jogalkotás és a szabványosítás egymástól való egyértelmű 
elhatárolását, hogy elkerülhető legyen bármiféle félreértelmezés a jogszabályok célja és a 
védelem kívánt szintje vonatkozásában;  hangsúlyozza, hogy az európai jogalkotónak 
rendkívül ébernek és pontosnak kell lenne a szabályozás alapvető elemeinek 
meghatározása során, és hogy a Bizottságnak a megbízásokban egyértelműen és alaposan 
meg kell határoznia a szabványosítási munka céljait; hangsúlyozza, hogy a 
szabványosítók szerepének a jogalkotó által meghatározott célok eléréséhez szükséges 
technikai eszközök meghatározására kell korlátozódnia, biztosítva közben a védelem 
magas szintjét;

11. sürgeti a Bizottságot, hogy fejlesszen ki és alkalmazzon tökéletesített rendszereket a 
szabványosítási politikák és tevékenységek összehangolására, amelyek lefedik a 
szabványosítási folyamat valamennyi közpolitikai aspektusát, a megbízások elkészítésétől 
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és átadásától kezdve, a műszaki bizottság munkájának felügyeletén keresztül – biztosítva, 
hogy az elkészült szabványok megfeleljenek a vonatkozó jogszabályok alapvető 
előírásainak –, a szabványok hivatalos elfogadásáig, közzétételéig és használatáig;

12. hangsúlyozza az új megközelítéssel foglalkozó tanácsadók fontos szerepét annak 
ellenőrzésében, hogy a harmonizált szabványok megfelelnek-e a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak; felhívja a figyelmet, hogy e tanácsadók kiválasztása jelenleg is zajlik az 
ESO-k részéről, illetve azokon belül, ami jelentős adminisztratív terhet ró e szervezetekre 
és esetenként aggodalomra ad okot az érintettek körében a folyamat pártatlansága és 
függetlensége tekintetében; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, szükség van-
e a jelenlegi eljárások felülvizsgálatára; úgy véli továbbá, hogy a Bizottságnak ki kellene 
dolgoznia egy olyan eljárást, amely biztosítja, hogy azon szabványok, amelyekre 
megbízást adtak, összhangban legyenek az új megközelítés körén kívüli többi uniós 
politikával és jogszabállyal;

b) A szabványosítási folyamathoz való jobb hozzáférés

13. az európai szabványosítási rendszer alapvető elemének tartja a hatáskörök nemzeti 
átruházását, különösen a CEN és a CENELEC szabványfejlesztési folyamatában; 
megjegyzi azonban, hogy – amint azt a szabványosításhoz való hozzáférésről szóló 
tanulmány is megerősíti – a legtöbb európai ország társadalmi érdekcsoportjai alig vagy 
egyáltalán nem vesznek részt a szabványfejlesztési folyamatokban;

14. arra ösztönzi ezért az európai és nemzeti szabványosítási testületeket, hogy támogassák és 
könnyítsék meg valamennyi érdekelt fél hathatós részvételét a szabványosítási 
folyamatban, különösen a kkv-k, a fogyasztók (beleértve a fogyatékkal élő és sebezhető 
fogyasztókat is), a környezetvédők, a munkások és a más társadalmi érdekeket képviselő 
szervezetek képviselőinek részvételét;

15. hangsúlyozza, hogy – amint azt már a '90-es évektől kezdve felismerték – közvetlen 
részvételt kell biztosítani az európai szintű társadalmi érdekcsoportoknak, hogy nézeteik 
hatékonyabban érvényesüljenek, hiszen a nemzeti technikai bizottságokban való 
képviseletük továbbra is gyenge lábakon áll; leszögezi, hogy mivel csak nagyon 
korlátozott előrehaladás történt a társadalmi érdekcsoportok nemzeti szintű részvételének 
fokozása terén, legalább a 2020-ig terjedő időszakban fenn kell tartani az ezen 
érdekcsoportokat képviselő európai szervezetek pénzügyi és politikai támogatását;

16. úgy véli, hogy ezeknek az európai szervezeteknek nagyobb szerephez kell jutniuk az 
európai szabványügyi szervezeteken belül; javasolja, hogy a hatáskörök nemzeti 
átruházása elvének sérelme nélkül, minden ilyen szervezet kapjon szavazati jogot az 
európai szabványügyi szervezetek technikai testületeiben, azzal a feltétellel, hogy az 
európai szabványügyi szervezeteknek társult tagjai vagy együttműködő partnerei, és 
technikai szinten részt vettek az adott munkában; úgy véli továbbá, hogy ezeknek a 
szervezeteknek, ugyanilyen feltételek mellett szimbolikus szavazati jogot kellene 
biztosítani a szabványok hivatalos elfogadása során, ami nem feltétlenül számítana bele a 
szavazás eredményébe, de jelezné az adott szabvány támogatásának szintjét az érdekeltek 
körében;

17. üdvözli a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetben (ISO) zajló fejleményeket, különösen a 
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társadalmi felelősségvállalásról szóló ISO 26000 szabvány kialakítása során használt 
modellt, amely során a nemzeti szabványügyi testületek az érdekelt felek hat azonosított 
kategóriájának (ipar, fogyasztók, kormányzat, munkások, NGO-k, valamint szolgáltatás, 
háttértámogatás, kutatás és egyéb) mindegyikéből csak egy képviselőt jelölhettek a 
megfelelő munkacsoportba;

18. úgy véli, hogy a különböző érdekcsoportok szervezeteinek előre meghatározott számú 
helyet biztosító hasonló eljárások jelentős előrelépést jelentenek az európai politikák és 
jogszabályok támogatására kifejlesztett szabványok kialakításának hagyományos 
folyamatához képest; fenntartja, hogy a több érdekelt felet bevonó modell általános 
használatával kapcsolatos jelenlegi nehézségek ellenére a döntéshozatali folyamat 
kiegyensúlyozottságának biztosítsa érdekében az európai szabványügyi szervezeteknek 
haladéktalanul magukévá kellene tenniük ezt a megközelítést a közérdeklődésre számot 
tartó területeken folyó szabványtervezés alternatívájaként; javasolja, hogy a 98/34-es 
bizottság (vagy utódja) a megbízások megvitatása során döntse el, hogy ezt az alternatív 
modellt kívánja-e használni, ha a szóban forgó szabvány miatt alapvető fontosságú az 
érdekcsoportok tágabb körének bevonása; hangsúlyozza, hogy egy ilyen modell nem 
sértené a hatáskörök nemzeti átruházásának elvét, hiszen a szabványok tervezetét továbbra 
is megvizsgálnák a nemzeti tükörbizottságok, és azokat a nemzeti szabványosítási 
testületek súlyozott szavazataival fogadnák el;

c) A hatáskörök nemzeti átruházása elvének erősítése

19. rámutat, hogy bár a nemzeti szabványügyi testületek az európai szabványosítási rendszer 
központi elemét képezik, jelentős különbségek vannak közöttük az erőforrások, a 
technikai szakértelem és az érdekelt felek elkötelezettsége tekintetében; hangsúlyozza, 
hogy a meglévő egyenlőtlenségek jelentős egyensúlytalanságot okoznak az európai 
szabványosítási rendszerben való részvételük terén;

20. kéri a Bizottságot és az európai szabványügyi szervezeteket, hogy támogassanak képzési 
programokat és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a 
gyengébb helyzetű nemzeti szabványügyi testületek – amelyeknek jelenleg nincs technikai 
bizottsági titkárságuk – aktívabb szerepet játszhassanak a szabványosítási folyamatban;

21. sürgeti a tagállamokat, hogy ellenőrző és jelentési mechanizmusok létrehozása révén 
biztosítsák valamennyi érdekelt fél hatékony képviseletét a nemzeti technikai 
bizottságokban, és adott esetben részvételük megkönnyítése érdekében nyújtsanak 
pénzügyi támogatást a gyengébb társadalmi érdekcsoportok számára;

22. sajnálja, hogy a tagállam hatóságai csekély érdeklődést mutatnak a szabványok 
kifejlesztésének folyamata iránt, annak ellenére, hogy a szabványosítás fontos eszközt 
jelent a jogalkotás és a közpolitikák támogatása terén; sürgeti a tagállamokat és különösen 
a piacfelügyeleti hatóságokat, hogy küldjenek képviselőket az európai uniós politikákat és 
jogszabályokat támogató szabványok fejlesztését tükröző nemzeti technikai 
bizottságokban való részvételre; hangsúlyozza, hogy a nemzeti hatóságok részvétele a 
szabványok kialakításáról folyó vitákban alapvető fontosságú a jogszabályok megfelelő 
működése szempontjából az „új megközelítés” részét képező területeken, és annak 
elkerülése érdekében is, hogy a harmonizált szabványok ellen utólag emeljenek hivatalos 
kifogást;
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d) A szabványokhoz való hozzáférés megkönnyítése

23. hangsúlyozza, hogy bár a kis- és középvállalkozások alkotják az európai gazdaság 
központi elemét, bevonásuk a szabványosítási eljárásba nem mindig áll arányban 
gazdasági jelentőségükkel; hangsúlyozza, hogy a szabványok kialakításakor és 
kiigazításakor figyelembe kell venni a kkv-k – különösen a kis-, mikro- és kisipari 
vállalkozások – jellemzőit és környezetét; üdvözli az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek arra irányuló kezdeményezéseit, hogy végrehajtsák a kkv-k európai 
szabványosításhoz való hozzáféréséről szóló tanulmány ajánlásait; hangsúlyozza, hogy 
további lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k teljes mértékben 
részt tudjanak venni a szabványok kialakításában, és azokhoz megfelelően 
hozzáférhessenek;

24. fenntartja, hogy a felhasználóknak az európai uniós politikák és jogszabályok 
támogatásaként kifejlesztett európai szabványokhoz való hozzáférése olyan fontos kérdés, 
amely további vizsgálatot igényel; úgy véli, hogy a különféle árképzési rendszereket 
figyelembe kell venni a magán/ipari szabványoknál és a harmonizált/megbízatásra 
kialakított szabványoknál; kiemelten felszólítja a nemzeti szabványügyi szervezeteket, 
hogy kedvezményes díjak és szabványcsomagok csökkentett áron való biztosítása révén 
csökkentsék a költségeket, és vizsgálják meg a hozzáférés módjainak javítását, különösen 
a kkv-k számára;

25. hangsúlyozza, hogy a szabványoknak érthetőnek és könnyen alkalmazhatónak kell 
lenniük, hogy azokat a felhasználók jobban végre tudják hajtani; alapvető fontosságúnak 
tartja, hogy szükség esetén csökkenteni lehessen a szabványok közötti 
kereszthivatkozások túlzott számát, és hogy megoldást találjanak egy adott termék vagy 
folyamat szempontjából fontos szabványcsoportok azonosítása terén jelenleg tapasztalható 
nehézségekre; felszólítja a nemzeti és európai szabványügyi szervezeteket és a szakmai 
szövetségeket, hogy nyújtsanak felhasználóbarát iránymutatásokat a szabványok 
alkalmazására vonatkozóan;

Szabványosítás globalizálódó környezetben, az innováció és a fenntartható versenyképesség 
szolgálatában

26. elismeri, hogy bár a szabványosítás jelentős szerepet játszhat az új technológiák 
kiaknázásának megkönnyítésében, jelentős szakadék tapasztalható a K+F eredményeinek 
a szabványok kialakítása terén való alkalmazásában; ezért hangsúlyozza, hogy bővíteni 
kell a szabványok kialakítói, az újítók, a tudományos körök és a kutatói közösségek 
egymásra vonatkozó kölcsönös ismereteit, és javítani kell a közöttük fennálló 
együttműködést; hangsúlyozza, hogy az új – különösen a közpénzekből finanszírozott 
kutatási és innovációs programokból származó – ismeretek szabványokba való 
belefoglalása segíteni fogja az innovációt és a versenyképességet;

27. felszólítja a tagállamokat, hogy a közbeszerzések során alkalmazzák az európai 
szabványokat a közszolgáltatások javítása és az innovatív technológiák támogatása 
érdekében; hangsúlyozza azonban, hogy a szabványok alkalmazása nem vezethet további 
korlátok kialakulásához, különösen a közbeszerzési eljárásokban részt venni kívánó 
kisvállalkozások számára;
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28. elismeri, hogy a különböző fórumok és konzorciumok jelentősen hozzájárulnak a 
szabványosítási rendszerhez azáltal, hogy olyan, globális jelentőséggel bíró előírásokat 
biztosítanak, amelyek gyakran fogékonyabbak az innovatív technológiákra; rámutat arra, 
hogy különösen az információs és kommunikációs technológiai ágazatban számos fórum 
és konzorcium alakult át olyan világméretű szervezetté, amely nyílt, átlátható és 
konszenzuson alapuló fejlesztési folyamat alapján, széles körűen alkalmazott előírásokat 
készít; úgy véli, hogy az európai szabványügyi szervezeteknek és 
fórumoknak/konzorciumoknak meg kell találniuk annak módjait, hogy tevékenységeik 
tervezése során együttműködjenek a szabványok legmegfelelőbb – nemzetközi vagy 
európai – szinten történő átadása révén a koherencia biztosítása, valamint a szétaprózódás 
és a párhuzamosságok elkerülése érdekében; felszólítja az európai szabványügyi 
szervezeteket, hogy alakítsanak ki és hajtsanak végre egy, a fórumok/konzorciumok 
előírásainak európai szabványokként való elfogadására vonatkozó továbbfejlesztett 
mechanizmust, amely nem korlátozza annak lehetőségét, hogy azokat globálisabb státusz 
elérése érdekében közvetlenül benyújtsák a nemzetközi szabványügyi szervezeteknek;

29. hangsúlyozza, hogy meg kell védeni és meg kell erősíteni Európa pozícióját a nemzetközi 
szabványosítási környezeten belüla valódi globális jelentőséggel bíró nemzetközi 
szabványok kifejlesztésének támogatása, a kereskedelem megkönnyítése és Európa 
versenyképességének fokozása érdekében;

30. kéri az európai érdekelt feleket és a nemzeti szabványügyi testületeket, hogy ismételten 
erősítsék meg a nemzetközi szabványosítás melletti elkötelezettségüket, Európa vezető 
szerepének kihasználása és a globális piacokon az első lépést megtevő szereplőnek járó 
előnyök kiaknázása érdekében; hangsúlyozza, hogy az európai érdekelt felek és a nemzeti 
szabványügyi testületek között technikai és politikai szinten is jobb koordinációra van 
szükség a nemzetközi szabványosítás terén;

°

°       °
31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

I. Háttér

E jelentés célja, hogy hozzájáruljon az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatáról 
szóló, folyamatban lévő vitához.

Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik egy „szabványosítási csomagon”, amely tartalmazni 
fog egy jogalkotási javaslatot, amelynek célja az európai szabványosításról szóló meglévő 
jogi keret1 felülvizsgálata, valamint egy olyan átfogó közleményt, amely meghatározza a 
következő évtized szabványosítási politikáját. 

„Szabványosítási csomagjának” előkészületeként a Bizottság felkérte a legfontosabb 
szakértőket, hogy tegyenek stratégiai ajánlásokat. E szakértők alkotják az európai 
szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői bizottságot (EXPRESS), 
amely 2010 februárjában benyújtotta ajánlásait „Szabványosítás a versenyképes és innovatív 
Európáért: tervek 2020-ig” című jelentésében. 

A Bizottság nyilvános meghallgatást is tartott az európai szabványosítási rendszer 
felülvizsgálatáról (2010. március 23-tól május 21-ig), és hatástanulmány elkészítését is 
kezdeményezte (2010. március 9-én). A küszöbönálló „szabványosítási csomag” a 2009. 
július 3-i fehér könyvre is alapoz, amelynek címe „Az IKT-szabványosítás modernizálása az 
Európai Unióban – Az előttünk álló út”.

II. Az előadó általános észrevételei

Az előadó üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy felülvizsgálja az európai 
szabványosítási rendszert, hogy megőrizve annak számos sikeres elemét és kijavítva 
hiányosságait megfelelő egyensúlyt alakítson ki az európai és nemzeti dimenzió között.  

Hangsúlyozza, hogy a javasolt felülvizsgálatnak a meglévő rendszer erősségeit kell alapul 
vennie, amelyek szilárd bázist jelentenek a fejlesztéshez, és tartózkodnia kell az olyan 
radikális változtatásoktól, amelyek aláásnák a rendszer alapvető értékeit. E tekintetben az 
előadó nem ért egyet a Bizottság hatástanulmányában foglalt számos olyan stratégiai 
lehetőséggel, amelyek a rendszer teljes átalakításához vezetnének.

E jelentés megszövegezésekor az előadó figyelembe vette a számos fontos ajánlást tartalmazó 
EXPRESS-jelentés megállapításait. Az előadó megjegyzi ugyanakkor, hogy az EXPRESS 
bizottságnak nem mindig sikerült eredeti ajánlásokat megfogalmaznia, illetve kulcsfontosságú 

                                               
1 – A Tanács 1986. december 22-i 87/95/EGK határozata az információtechnológia és a távközlés 
terén történő szabványosításról
– Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról
– Az Európai Parlament és a Tanács 1673/2006/EK határozata (2006. október 24.) az európai 
szabványosítás finanszírozásáról.
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kérdésekben konszenzust elérnie, ami tagjainak eltérő, és olykor ellentétes nézeteivel 
magyarázható. 

Az előadó figyelembe vette továbbá a Bizottság nyilvános konzultációi során az európai 
szabványosítási rendszer felülvizsgálatára adott válaszokat, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság által 2010. június 23-án, az európai szabványosítás jövőjéről 
tartott nyilvános meghallgatás következtetéseit. 

Az előadónak ezenkívül a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság küldöttségének genfi 
látogatása során (2010. május 25–26.) lehetősége volt találkozni a nemzetközi szabványosítási 
szervezetek képviselőivel, továbbá részletes konzultációt folytatott az európai és nemzeti 
szabványosítási testületek képviselőivel és a szabványok kialakításának folyamatában részt 
vevő legfontosabb szereplőkkel. 

III. Az előadó általános álláspontja

Az egységes piacban rejlő teljes potenciált nem lehet kihasználni a modern szabványosítási 
eljárás támogatása nélkül. Az európai szabványosítási rendszer központi eleme az egységes 
piac megvalósításának, elsősorban az „új megközelítés” szerinti főbb jogalkotási területeken 
használt szabványok révén. Ez a jogalkotási technika kulcsfontosságú az innovációt támogató 
szabályozás megvalósításához, ahol is maguk az érdekelt felek fejlesztik ki és a technika 
mindenkori állásának megfelelően frissítik a jogi követelményeknek való megfelelést 
lehetővé tevő technikai előírásokat. A kölcsönös megállapodás eredményeként létrejövő 
önkéntes szabványok jobb szabályozást tesznek lehetővé, ösztönzőleg hatnak a vállalkozások 
versenyképességére és megszüntetik a kereskedelem akadályait. 

A szabványosítás központi szerepet játszik az európai politika és jogalkotás olyan szabványok 
iránti megnövekedett igényének kielégítésében, amelyek képesek biztosítani a 
termékbiztonságot, a hozzáférhetőséget, az innovációt, az interoperabilitást és a 
környezetvédelmet. Az előadó megjegyzi, hogy az „új megközelítésen” túlmutató 
jogszabályokat támogató szabványok száma az utóbbi években növekedett, ami azt mutatja, 
hogy ezt a modellt az európai uniós politikák széles körében elfogadták. Kívánatos a 
szabványok alkalmazásának kiszélesítése az uniós jogszabályok és politikák új területein, 
figyelembe véve az érintett területek speciális jellemzőit a szabályozás javításának elveivel 
összhangban. 

Az előadó e jelentéstervezetbe számos, a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak és az 
európai és nemzeti szabványügyi testületeknek címzett egyedi ajánlást is belefoglalt, amelyek 
célja a jelenlegi európai szabványosítási rendszer felhatalmazásának megerősítése. 
Hangsúlyozni kell, hogy számos javaslat az olyan harmonizált/megbízatásra kialakított 
szabványokra vonatkozik, amelyek célja az európai uniós jogszabályok és politikák 
támogatása, és ezért azok a közérdek szempontjából kulcsfontosságúak. 

Ebben az indokolásban az előadó a jelentésben foglalt bizonyos ajánlásokra kíván 
összpontosítani a bizottságban zajló vita megkönnyítése érdekében.

A nemzeti delegálás elvének hangsúlyozása
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Bár a nemzeti szabványügyi testületek az európai szabványosítási rendszer központi elemét 
képezik, jelentős különbségek vannak közöttük az erőforrások, a technikai szakértelem és az 
érdekelt felek elkötelezettsége tekintetében. Ezek az egyenlőtlenségek jelentős 
egyensúlytalanságot okoznak az európai szabványosítási rendszerben való részvételük terén. 
A Bizottságnak, a tagállamoknak és az európai szabványügyi szervezeteknek meg kell 
tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a gyengébb helyzetű nemzeti 
szabványügyi testületek aktívabb szerepet játszhassanak a szabványosítási folyamatban. 

Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a legtöbb tagállam hatóságai csekély érdeklődést mutatnak a 
szabványok kifejlesztésének folyamata iránt, annak ellenére, hogy a szabványosítás fontos 
eszközt jelent a jogalkotás és a közpolitikák támogatása terén. A tagállamoknak – és 
különösen a piacfelügyeleti hatóságoknak – képviselőket kellene küldeniük az európai uniós 
politikákat és jogszabályokat támogató szabványok fejlesztését tükröző nemzeti technikai 
bizottságokban való részvételre. 

A nemzeti delegálás elve az európai szabványosítási rendszer sarokköve, különösen az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) szabványosítási folyamata terén. Ki kell azonban emelni, hogy –
ahogy azt a szabványosításhoz való hozzáférésről szóló tanulmány is megerősítette – az 
európai országok jelentős többségében továbbra is hiányzik vagy elenyésző a társadalmi 
érdekcsoportok részvétele a szabványok meghatározásának folyamatában.

Néhány figyelemreméltó kivételtől eltekintve a nemzeti fogyasztói szakértelem a
szabványosítás során általában számos testületben szétaprózódva van jelen, vagy egyszerűen 
hiányzik, míg abban a néhány országban, ahol nemzeti szinten hatékonyan működik a 
fogyasztók részvétele, véleményüket a nemzeti álláspont kialakítása során gyakran kiszűrik. 
A helyzet még kevésbé megnyugtató, ha a környezetvédelmi érdekeket képviselő 
érdekcsoporotok részvételéről van szó: a környezetvédelmi szervezetek jelenleg mindössze 
két tagállamban vesznek részt rendszeresen a szabványok meghatározásának folyamatában. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kellene valamennyi érdekelt fél hatékony részvételét a nemzeti 
technikai bizottságokban azáltal, hogy nyomon követési és jelentéstételi mechanizmusokat 
alakítanak ki, és szükség esetén pénzügyi segítséget biztosítanak a gyengébb helyzetű érdekelt 
felek számára részvételük elősegítése érdekében.

A szabványosítási folyamathoz való hozzáférés javítása

Az egészségügyi, biztonsági, fogyasztói és környezetvédelmi érdekeket képviselő társadalmi 
szereplők részvétele olyan fontos tényezőket biztosít a rendszernek, mint a legitimitás és az 
elszámoltathatóság, továbbá javítja a konszenzus minőségét, és reprezentatívabbá teszi az 
európai szabványokat.

Ezért a társadalmi érdekeket képviselő európai szervezeteknek jelentősebb szerepet kell 
kapniuk az európai szabványügyi szervezeteken belül annak érdekében, hogy jobban 
tükrözzék egyes nemzeti szinten továbbra is gyenge helyzetű érdekcsoportok nézeteit. Ez 
magában foglalhatja a szavazati jogokat azzal a feltétellel, hogy az európai szabványügyi 
szervezeteknek társult tagjai vagy együttműködő partnerei, és technikai szinten részt vettek az 
adott munkában.
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Ezzel kapcsolatban alapvető fontosságú elem többek között egy olyan alternatív rendszer 
bevezetése, amely a szabványosítási folyamatban érdekelt valamennyi fél 
kiegyensúlyozottabb képviseletét biztosítaná. Az előadó üdvözli a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezetben (ISO) nemrégiben lezajlott fejleményeket, különösen a társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó ISO 26000 szabvány kifejlesztéséhez használt modellt, amely 
során a nemzeti szabványügyi testületek az érdekelt felek hat azonosított kategóriájának 
mindegyikéből csak egy képviselőt jelölhettek a megfelelő munkacsoportba. A kiemelt 
közérdekre számot tartó területeken az európai szabványok kialakításának alternatív 
megoldásaként hasonló, több érdekelt felet bevonó eljárásokat lehetne alkalmazni, amelyek 
során előre meghatározott számú helyet biztosítanának az érdekelt felek különböző 
szervezetei számára. 

A szabványokhoz való hozzáférés megkönnyítése

Bár a kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják az európai gazdaság központi elemét, 
bevonásuk a szabványosítási eljárásba nem mindig áll arányban gazdasági jelentőségükkel. 
Ezenkívül a szabványok kialakításakor és kiigazításakor nem mindig veszik figyelembe a 
kkv-k – különösen a kis-, mikro- és kisipari vállalkozások – jellemzőit és környezetét. Ezért 
biztosítani kell, hogy a szabványok érthetők és könnyen alkalmazhatók legyenek, hogy azokat 
valamennyi felhasználó jobban végre tudja hajtani. Lépéseket kell tenni továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a kkv-k teljes mértékben részt tudjanak venni a szabványok 
kialakításában, és azokhoz könnyebben és alacsonyabb költségek mellett férhessenek hozzá. 

Szabványosítás a szolgáltatások terén

Annak ellenére, hogy a szabványok hozzájárultak a termékek minőségének és 
biztonságosságának jelentős javulásához, a szolgáltatások területén elérhetőségük még 
egyáltalán nem mérhető az ágazat gazdasági erejéhez és lehetőségeihez. Bár a szolgáltatási 
szabványok gyakran a nemzeti sajátosságok szerint alakulnak és azok fejlődése a piac 
szükségleteihez igazodik, az európai szolgáltatási szabványok révén – a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelelően – a szolgáltatási ágazatban
fokozódik a harmonizáció, nő az európai szolgáltatások átláthatósága, minősége és 
versenyképessége, fokozódik a verseny, az innováció, a kereskedelmi korlátok lebontása és a 
fogyasztóvédelem.

A szabványosítás az innováció szolgálatában

Bár a szabványosítás jelentős szerepet játszhat az új technológiák kiaknázásának 
megkönnyítésében, jelentős szakadék tapasztalható a K+F eredményeinek a szabványok 
kialakítása terén való alkalmazásában. Ezért bővíteni kell a szabványok kialakítói, az újítók, a 
tudományos körök és a kutatói közösségek egymásra vonatkozó kölcsönös ismereteit, és 
javítani kell a közöttük fennálló együttműködést. Az új – különösen a közpénzekből 
finanszírozott kutatási és innovációs programokból származó – ismeretek szabványokba való 
belefoglalása segíteni fogja az innovációt és a versenyképességet. Európának aktívabb 
szerepet kell vállalnia az innovatív termékek és technológiák – mint például az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó és ikt-szolgáltatások és -technológiák – terén az egész EU-ban 
interoperábilis szabványok támogatásában.
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Szabványosítás a globalizálódó világban

Az európai szabványosítási rendszer elismeri a nemzetközi szabványok elsőbbségét. Azonban 
európai szabványokra van szükség azokon a területeken, ahol nemzetközi szabványok nem 
léteznek, vagy ahol azok nem szolgálják megfelelően az európai szükségleteket, különös 
tekintettel az európai politikák és jogszabályok által meghatározott szükségletekre. Európának 
meg kell erősítenie a nemzetközi szabványosítási környezeten belüli pozícióját a valódi 
globális jelentőséggel bíró szabványok kifejlesztésének támogatása, a kereskedelem 
megkönnyítése és Európa versenyképességének fokozása érdekében. Ezenkívül Európa 
pártolni tudná az „új megközelítés” módszertanát, vagy az egyenértékű szabvány-orientált 
szabályozási modelleket az EU kereskedelmi partnereivel való kereskedelemmel kapcsolatos 
szabályozási együttműködése során. 

IV. Következtetés

Az előadó ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy az európai szabványosítási rendszer 
felülvizsgálatáról szóló, folyamatban lévő vitának a meglévő rendszer erősségeit kell alapul 
vennie, amelyek szilárd bázist jelentenek a fejlesztéshez, és tartózkodnia kell az olyan 
radikális változtatásoktól, amelyek aláásnák a rendszer alapvető értékeit. Ennek szellemében 
számos olyan javaslatot terjeszt elő, amelyek célja a rendszer jelenlegi határok közötti 
javítása, és kíváncsian várja a további javaslatokat.


