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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά 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.
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0315),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0150/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 21ης Σεπτεμβρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 

                                               
1 ΕΕ C376, 22.12.2011, σ. 69.
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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 
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.

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση ενισχύει τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, όταν συγκροτείται σε 
συντονισμό με  τους Διεθνείς 
Οργανισμούς Τυποποίησης, και 
συγκεκριμένα τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO), τη Διεθνή 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) και τη 
Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).
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 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.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(3) Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 
πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνεται με 
βάση τις αρχές της διαφάνειας, του 
ανοικτού πνεύματος, της αμεροληψίας, 
της συναίνεσης, της διατήρησης, της 
διαθεσιμότητας, της ποιότητας, της 
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(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

σταθερότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της ανεξαρτησίας 
από ειδικά συμφέροντα, της συνάφειας με 
την αγορά, της συνεκτικότητας και, όπου 
αρμόζει, της λήψης αποφάσεων με βάση 
την εθνική αντιπροσώπευση. 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).

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, την κοινωνική ένταξη 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.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για την ανταγωνιστικότητα στις
επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, 
υποεκπροσωπούνται και 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. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί 
η συμμετοχή των ΜΜΕ σε εθνικό 
επίπεδο, όπου μπορούν να είναι πιο 
αποτελεσματικές λόγω του χαμηλότερου 
κόστους και της έλλειψης γλωσσικών 
φραγμών, σύμφωνα με την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντικό ο παρών κανονισμός να 
βελτιώσει την εκπροσώπηση και τη
συμμετοχή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές και να εξασφαλίσει την 
ουσιαστική τους πρόσβαση σε πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.
Κατά συνέπεια, οι εθνικοί αντιπρόσωποι 
που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές τεχνικές 
επιτροπές πρέπει να εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ κατά 
συστηματικότερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο. Επιπλέον, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επαρκή συμμετοχή των ΜΜΕ 
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στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης 
μέσω μιας οντότητας που θα βρίσκεται σε 
ουσιαστική επαφή με τις ΜΜΕ και με τις 
οργανώσεις τους σε εθνικό επίπεδο, και 
θα τις εκπροσωπεί δεόντως.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι 
δημόσιες αρχές δείχνουν περιορισμένο 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά 
τη σημασία της τυποποίησης ως 
εργαλείου για την υποστήριξη της 
νομοθεσίας και της δημόσιας πολιτικής. 
Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 
δημόσιων αρχών σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται 
η ανάπτυξη ή η επανεξέταση των 
ευρωπαϊκών προτύπων που ζητούνται 
από την Επιτροπή. Η συμμετοχή των 
εθνικών αρχών στην ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων έχει 
καίρια σημασία για την ορθή λειτουργία 
της νομοθεσίας στους τομείς που 
καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση» 
και για την αποφυγή της διατύπωσης εκ 
των υστέρων αντιρρήσεων στα 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 (ΚΚΕρ) έχει 
αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης 
πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση 
αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο 
ζωής. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ΚΚΕρ 
μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο 
ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

Or. en

Amendment 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.
Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πρότυπα είναι
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κατά κύριο λόγο εργαλείο της αγοράς, 
επιβάλλεται να εξασφαλιστεί υψηλό
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης
και της Επιτροπής κατά την κατάρτιση
του ετήσιου προγράμματος εργασίας 
ευρωπαϊκής τυποποίησης της τελευταίας, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα 
πρότυπα που η Επιτροπή προτίθεται να 
ζητεί από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης 
καθοδηγούνται από την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η καλύτερη διαβούλευση μεταξύ
της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Τυποποίησης είναι επίσης
απαραίτητη πριν από την έκδοση αίτησης
για νέο έργο τυποποίησης, έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
να αναλύουν τη συνάφεια του 
προτεινόμενου θέματος με την αγορά, να 
εξασφαλίζουν ότι περιορίζεται στον 
ορισμό των τεχνικών μέσων για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής που θέτει 
ο νομοθέτης και να απαντούν ταχύτερα 
ως προς το εάν είναι ή όχι σε θέση να 
αναλάβουν το έργο τυποποίησης που 
ζητείται. 

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Προκειμένου να ενισχυθεί η
διαδικασία τυποποίησης και να
διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων μερών σε αυτήν, οι
Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί
Τυποποίησης πρέπει να αξιοποιούν στο 
έπακρο, στις μεθόδους εργασίας τους, τις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. 

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 υπηρεσιών  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 
υπηρεσιών  καθορίζουν ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα 

(19) (19) Οι δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο 
βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών κατά την παροχή 
υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και 
τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την 
επιλογή τεχνικών προδιαγραφών 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 υπηρεσιών  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 
υπηρεσιών  καθορίζουν ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα 
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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.

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, οι τεχνικές προδιαγραφές 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 τεχνικές προδιαγραφές 
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.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές 
στον τομέα των τεχνολογιών της 
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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.

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 τεχνικών προδιαγραφών 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 τις εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις 
σχετικές διαδικασίες ανάπτυξής 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.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(22) Οι επιλεγμένες τεχνικές 
προδιαγραφές 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, 
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τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), 
η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-
2015, ένα πρόγραμμα λύσεων 
διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων 
που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για 
τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), 
η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-
2015, ένα πρόγραμμα λύσεων 
διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων 
που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 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 οντότητες που 
εκτελούν τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, 
με ανάθεση συμβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

διαγράφεται
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πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 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.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
που έχουν καταρτισθεί με συναίνεση και
έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό τυποποίησης, για 
επανειλημμένη ή διαρκή χρήση, των 
οποίων όμως η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης, και η αναφορά του οποίου 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από Εθνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: 
προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα 
έγγραφο που προδιαγράφει τις τεχνικές 
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα 
προϊόν, μια διεργασία, μια υπηρεσία ή ένα 
σύστημα και το οποίο καθορίζει ένα από 
τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ»: 
τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «Εθνικός Οργανισμός 
Τυποποίησης»: οργανισμός 
αναφερόμενος στο παράρτημα Ια·

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(a) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε άλλοι Εθνικοί 
Οργανισμοί Τυποποίησης να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της 
προπαρασκευής ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου ή μετά την έγκρισή του, οι 
Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης δεν 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα μπορούσε να βλάψει την σχεδιαζόμενη 
εναρμόνιση και ειδικότερα δεν 
δημοσιεύουν στον εν λόγω τομέα νέο ή 
αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο το οποίο 
δεν είναι πλήρως σύμφωνο με 
οποιοδήποτε υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
πρότυπο.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Χρήση του Διαδικτύου και των

τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στο σύστημα τυποποίησης

Οι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
Τυποποίησης προωθούν τη χρήση του
Διαδικτύου και τεχνολογιών της
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πληροφορίας και της επικοινωνίας στο 
σύστημα τυποποίησης, ιδίως μέσω:
α) της παροχής σε όλους τους
εμπλεκόμενους ενός εύχρηστου
διαδικτυακού μηχανισμού διαβούλευσης
για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά 
με σχέδια προτύπων·
β) της οργάνωσης, στο μέτρο του
δυνατού, εικονικών συνεδριάσεων 
(μεταξύ άλλων μέσω ιστοδιάσκεψης ή 
βιντεοδιάσκεψης) των τεχνικών 
επιτροπών.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
καθιστούν δυνατή την επαρκή συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων κύκλων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
αρχών, 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:

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
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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.

εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων, του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών, 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.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των
προτύπων στον ιστότοπό τους·
β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και την
προσφορά δεσμίδων προτύπων σε
μειωμένες τιμές·
γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια
προγράμματα εργασίας τους, των έργων
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
δ) της παροχής ελεύθερης πρόσβασης 
στις ΜΜΕ για τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες τυποποίησης.
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2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
αποστέλλουν ετήσια έκθεση στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές 
τους για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1 και όλα τα άλλα μέτρα για 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Δημοσιεύουν αυτή την έκθεση στον
ιστότοπό τους. 

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις 

ΜΜΕ
Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης
ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές
που αποβλέπουν στην ενίσχυση της
συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες τυποποίησης και στην 
αύξηση και διευκόλυνση της χρήσης 
προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Συμμετοχή δημόσιων αρχών στην

ευρωπαϊκή τυποποίηση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη
συμμετοχή δημόσιων αρχών, και ιδίως
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αρχών εποπτείας των αγορών, σε εθνικές
δραστηριότητες τυποποίησης που
αποβλέπουν στην ανάπτυξη ή
αναθεώρηση των προτύπων που απαιτεί
η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1. 

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η Επιτροπή εκδίδει, ύστερα από 
διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και όλους τους 
εμπλεκόμενους κύκλους, 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, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον 
ιστότοπό της το πρόγραμμα εργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. 

Or. en
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Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Κοινό Κέντρο Ερευνών

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής
συμβάλλει στην κατάρτιση του
προγράμματος εργασίας που αναφέρεται
στο άρθρο 6, παράγραφος 1 και
συμμετέχει στις δραστηριότητες των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης
προσφέροντας επιστημονικές συμβουλές, 
στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τους την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις 
κοινωνικές ανάγκες όπως είναι η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι 
παράμετροι ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός εύλογης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Προς τούτο, το αίτημα της
Επιτροπής πραγματοποιείται ύστερα από
διαβούλευση με τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης και τους
εμπλεκόμενους κύκλους.

Or. en
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Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Η Επιτροπή, εντός δύο 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.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των 
ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Είτε έπειτα από πρόταση κράτους μέλους
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από 
διαβούλευση με τος ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, να 
χρησιμοποιεί τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ 
που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II 

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι τεχνικές προδιαγραφές 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.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(β) άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
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.

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς
εκπροσωπούνται επαρκώς στις 
ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης καθιστούν δυνατή τη 
δέουσα συμμετοχή ΜΜΕ, ενώσεων
καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών φορέων στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης που 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στην 
ονομασία ή τη δομή τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) να καταρτίζεται και να
ενημερώνεται ο κατάλογος των Εθνικών 
Οργανισμών Τυποποίησης στο 
παράρτημα Ια·

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για μια τέτοια παράταση το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.
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Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Δεν θίγει 
το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εκχώρηση της εξουσίας 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. Δεν θίγει 
το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
που ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
αυτής της 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 
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Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί 
τους οργανισμούς που αναφέρονται στα 
παραρτήματα I, Iα και III, και τους 
άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους, ως 
παρατηρητές, στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την εκπροσώπηση των ΜΜΕ με
βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 5α, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Επανεξέταση

Η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για
περαιτέρω μέτρα προς απλούστευση της
χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής
τυποποίησης και μείωση του διοικητικού
φόρτου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο α) 
του άρθρου 19, παράγραφος 1. 
Παρουσιάζει τα συμπεράσματά της σε
έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2015
και υποβάλλει, εάν αρμόζει, νομοθετική 
πρόταση για την τροποποίηση του εν 
λόγω Κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I α 
Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 
τεχνικές προδιαγραφές 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:

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2– στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν 
με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη 
αποφάσεων στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες 
αφορούν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Or. en
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Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο α – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(iii) έχει λάβει εντολή από μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ΜΜΕ
σε όλα τα κράτη μέλη να εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη μνήμη του Alberto Normand,
για τα ανθρώπινα και 
επαγγελματικά χαρίσματά του που 
ξεπερνούσαν κάθε πρότυπο

I. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την 1η Ιουνίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια «Δέσμη Μέτρων Τυποποίησης» 
που απαρτίζεται από μια πρόταση για κανονισμό που αποβλέπει στην αναθεώρηση και
αντικατάσταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ευρωπαϊκή
Τυποποίηση,1 μια εκτίμηση αντικτύπου και μια ανακοίνωση η οποία παρέχει ένα στρατηγικό 
όραμα για την ευρωπαϊκή τυποποίησης κατά την προσεχή δεκαετία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός βασίζεται σε δύο διαβουλεύσεις με το ευρύτερο κοινό, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν το 2009 και το 2010, στο έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την
Επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), στη Λευκή Βίβλο 
σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της τυποποίησης ΤΠΕ στην ΕΕ: Προχωρώντας μπροστά και 
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το 
μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης.2

Συνολική θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επανεξέταση του ευρωπαϊκού
συστήματος τυποποίησης, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη το αίτημα του Κοινοβουλίου για
αναθεώρηση που θα αποβλέπει στο να διαφυλαχθούν τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του 
συστήματος, να διορθωθούν οι ανεπάρκειές του και να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς διάστασης.

Κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης,  η εισηγήτρια έλαβε υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης
EXPRESS, όπου περιέχονται ορισμένες σημαντικές συστάσεις και οι απαντήσεις της 
δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης. Η εισηγήτρια έλαβε επίσης υπόψη τα συμπεράσματα της δημόσιας
ακρόασης που οργανώθηκε από την Επιτροπή IMCO στις 23 Νοεμβρίου 2011, είχε δε την
ευκαιρία εκτενούς διαβούλευσης με εκπροσώπους των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης και με βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης 
προτύπων. Ελήφθη δεόντως υπόψη η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

                                               
1 Απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.
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 κανονισμών
Απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 
σχετικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης (2010/2051(INI))
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Κοινωνικής Επιτροπής (Εισηγητής: A. Pezzini).

Η εισηγήτρια έχει συμπεριλάβει στο ανά χείρας σχέδιο έκθεσης σχετικά περιορισμένο αριθμό
τροπολογιών με στόχο τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εντός των
τρεχόντων ορίων του, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο.

(α) Διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρότυπα και ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ
στη διαδικασία χάραξης προτύπων

Παρά το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική 
στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους στην τυποποίηση δεν βρίσκεται 
πάντοτε στο ύψος της οικονομικής τους σπουδαιότητας. Επιπλέον, τα πρότυπα δεν είναι 
πάντοτε σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των μικρών, πολύ μικρών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα είναι κατανοητά 
και εύχρηστα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα απ' όλους τους χρήστες. 
Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να 
συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη προτύπων και έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Προς
τούτο, η εισηγήτρια έχει καταθέσει σειρά τροπολογιών με γενικό στόχο την ενίσχυση της
συμμετοχής των ΜΜΕ στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, και τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πρότυπα.

(β) Εξασφάλιση της συμμετοχής των δημόσιων αρχών στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι δημόσιες αρχές δείχνουν 
περιορισμένο ενδιαφέρον στη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά τη 
σπουδαιότητα της τυποποίησης ως εργαλείου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη, και ιδίως οι αρχές εποπτείας της αγοράς, πρέπει να 
αποστέλλουν εκπροσώπους που θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές τεχνικές επιτροπές που 
θα αντιστοιχίζουν την ανάπτυξη των προτύπων προς υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής 
και νομοθεσίας. Η συμμετοχή εθνικών αρχών έχει καίρια σημασία για την ορθή λειτουργία 
της νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση» και για την 
αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα πρότυπα·

(γ) Να καταστεί δυνατή η συμμετοχή ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει την αρχή της εθνικής ανάθεσης ως ακρογωνιαίο λίθο του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, ιδίως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων της
CEN και της CENELEC. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι – όπως επιβεβαιώνεται από
αρκετές μελέτες – η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα της
κοινωνίας, όπως είναι οι καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία), οι 
υπερασπιστές του περιβάλλοντος και οι εργαζόμενοι παραμένει ασθενέστατη ή ανύπαρκτη 
στις εθνικές τεχνικές επιτροπές. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η άμεση
συμμετοχή αυτών των ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με διατήρηση της
χρηματοδοτικής στήριξης για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν συγκροτηθεί με στόχο 
την εκπροσώπηση αυτών των δημόσιων συμφερόντων. Η συμμετοχή τους προσδίδει μια
σημαντική πτυχή νομιμότητας στο σύστημα, βελτιώνει την ποιότητα της συναίνεσης και 
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καθιστά πιο αντιπροσωπευτικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

(δ) Τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών

Τα πρότυπα έχουν συνεισφέρει σε αισθητή βελτίωση στην ποιότητα και ασφάλεια των 
εμπορευμάτων, αλλά η διαθεσιμότητά τους στον τομέα των υπηρεσιών υστερεί αισθητά σε 
σχέση με την οικονομική σημασία και το δυναμικό του τομέα αυτού.  Η ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, θα ωφελήσει την περαιτέρω 
εναρμόνιση στον τομέα των υπηρεσιών, θα αυξήσει την διαφάνεια, την ποιότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και θα προωθήσει τον ανταγωνισμό, την 
καινοτομία, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την προστασία των καταναλωτών. Κατά
συνέπεια, η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν τα
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου ότι τούτο
θα προσφέρει μια κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύσσουν πρότυπα σε καλά 
καθορισμένους και προσεκτικά σταθμισμένους  τομείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα 
πρότυπα υπηρεσιών συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον.

(ε) Βελτίωση και επιτάχυνση της ευρωπαϊκής διαδικασίας χάραξης προτύπων μέσω της 
μεγαλύτερης διαφάνειας και διαβούλευσης

Η εισηγήτρια θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τα ευρωπαϊκά πρότυπα να αναπτυχθούν εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, ιδίως στους τομείς που χρήζουν άμεσα προτύπων ώστε να 
συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών και να ανταποκρίνονται στις 
ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Καλεί, ως εκ τούτου, τους ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς φορείς προτύπων να βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους, έχοντας κατά νου ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας τυποποίησης 
δεν πρέπει να συντελεστεί εις βάρος των αρχών του ανοικτού πνεύματος, της ποιότητας, της 
διαφάνειας και της συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διαδικασία χάραξης προτύπων θα επιταχυνθεί εν
μέρει μέσω της καλύτερης διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Τυποποίησης πριν από την έκδοση εντολής, κάτι που θα τους επιτρέψει να
αναλύουν κατά πόσο το προτεινόμενο θέμα έχει συνάφεια με την αγορά, να εξασφαλίζουν ότι
περιορίζεται στον ορισμό των τεχνικών μέσων για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που 
θέτει ο νομοθέτης και να απαντούν ταχύτερα ως προς το εάν είναι ή όχι σε θέση να 
αναλάβουν το έργο τυποποίησης. Προς τούτο, η εισηγήτρια προτείνει μια φάση
διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και των 
ενδιαφερόμενων κύκλων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εντολής έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνάφεια των προτύπων που ζητούνται με την αγορά. Ευρεία διαβούλευση
με όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους πρέπει επίσης να πραγματοποιείται πριν από την 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας ευρωπαϊκής τυποποίησης της Επιτροπής.

Η εισηγήτρια παρατηρεί επίσης τη σημασία της επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 18 του
προτεινόμενου κανονισμού ως βήματος διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
μελών για τη συζήτηση θεμάτων που συνδέονται με την τυποποίηση. Η εισηγήτρια πιστεύει
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ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει, όπου αρμόζει, να είναι ανοικτή σε παρατηρητές από εθνικούς
και ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και από όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους.

(στ) Τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ 

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο 
σύστημα τυποποίησης παρέχοντας τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ με οικουμενική βασιμότητα, 
οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές στις καινοτόμες τεχνολογίες. Η εισηγήτρια
συμφωνεί με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος που θα επιτρέπει τη χρήση, ιδίως στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, προδιαγραφών που αναπτύσσονται από άλλους 
οργανισμούς πλην των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ΕΟΤ). Πρέπει ωστόσο να
τονιστεί ότι οι προδιαγραφές πρέπει να έχουν διαφορετικό καθεστώς από τα πρότυπα, και ότι 
οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης πρέπει να δίνουν τη γνώμη τους σε αυτή τη 
διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα του συστήματος.

(ζ) Χρηματοδότηση

Η εισηγήτρια έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το τρέχον σύστημα ενωσιακής
χρηματοδότησης υπέρ της ευρωπαϊκής τυποποίησης συχνά οδηγεί σε απογοητεύσεις λόγω
του υψηλού κόστους του ελέγχου και καθυστερήσεων στην έγκριση των πληρωμών, με 
αποτέλεσμα ορισμένες φορές τα αρνητικά να υπερβαίνουν τα οφέλη της χρηματοδοτικής 
στήριξης. Η Επιτροπή στην πρότασή της καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που επιβάλλεται 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 
μετατόπιση προς ένα σύστημα με άξονα τις επιδόσεις, που θα βασίζεται στον καθορισμό 
συμφωνημένων δεικτών και στόχων. Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη
χρηματοδοτική βιωσιμότητα του συστήματος και να προτείνει, στο φως της μελλοντικής
αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ, επιπρόσθετα μέτρα για τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου.

III. Συμπέρασμα

Το ανά χείρας σχέδιο έκθεσης επιδιώκει να καλύψει τα κύρια ζητήματα που χρήζουν 
προσεκτικής μελέτης σε αυτή τη πρόταση προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος στους 
κόλπους της επιτροπής. Μολονότι δεν αποκλείεται η κατάθεση νέων τροπολογιών κατόπιν 
περαιτέρω εξέτασης της πρότασης της Επιτροπής αλλά και νέων διαβουλεύσεων, πρόθεση 
της εισηγήτριας σε αυτό το στάδιο είναι να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος εντός της 
επιτροπής στο πλαίσιο του οποίου παραμένει φυσικά ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε περαιτέρω
πρόταση.


