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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αποτελεί αναθεώρηση των υφισταμένων 
οδηγιών. Το σημερινό σύστημα είναι αρκετά αποτελεσματικό και είναι ως εκ τούτου 
σημαντικό ο παρών κανονισμός να αντικατοπτρίζει απλώς την εξέλιξη μιας υφισταμένης 
κατάστασης χωρίς να επιφέρει ριζική αλλαγή. 

Η τυποποίηση συμβάλλει σε πολλές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας, και 
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και το άνοιγμα των αγορών. Έχει 
πολυάριθμες επιπτώσεις στις συναλλαγές. Η τυποποίηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
από ορισμένες χώρες που εφαρμόζουν προστατευτική πολιτική ως τεχνικό εμπόδιο στις 
συναλλαγές. 

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει τα διεθνή πρότυπα, είτε όπως 
γίνεται σήμερα μέσω διεθνών οργανισμών τυποποίησης, είτε με διμερή προσέγγιση, 
ειδικότερα κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών. Καλό θα ήταν επίσης να 
ενσωματώσει η Επιτροπή διεθνείς στόχους στο πρόγραμμα εργασίας της.

Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά κυρίως τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ. 
Πράγματι, οι προδιαγραφές αυτές εκπονούνται συχνά από φόρουμ και κοινοπραξίες , δηλαδή 
από συνενώσεις επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών που έχουν ως στόχο να εκπονήσουν από 
κοινού προδιαγραφές. Αυτά τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες έχουν συνήθως διεθνή διάσταση 
και επομένως οι εργασίες τους έχουν επιπτώσεις διεθνούς επιπέδου. Δεν υπόκεινται στις ίδιες 
υποχρεώσεις όπως οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (ΕΟΤ). Ο τομέας των ΤΠΕ 
αποτελεί κατ' εξοχήν δυναμικό τομέα, για τον οποίο η τυποποίηση πρέπει να έχει ιδιαίτερη 
ισχύ αντίδρασης για να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, αλλά και να ενθαρρύνει τον 
ανταγωνισμό και την καινοτομία. Για το λόγο αυτό οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πολύ 
περισσότερες στον τομέα των ΤΠΕ απ' ό, τι στους άλλους τομείς.

Από διεθνή άποψη, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ενθαρρύνονται επειδή, καθότι 
εκπονούνται από οργανισμούς διεθνούς διάστασης, επιτρέπουν το άνοιγμα των αγορών εκτός 
Ευρώπης και περιορίζουν τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές.

Εντούτοις, επί του παρόντος δεν αναγνωρίζονται επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολλά 
κράτη μέλη δεν μπορούν να παραπέμπουν σε αυτές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή προτείνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των τεχνικών αυτών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ ως προτύπων ΤΠΕ, κατόπιν προτάσεως ενός κράτους 
μέλους ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, από τη στιγμή που ορισμένες απαιτήσεις γίνονται 
σεβαστές. Εν τούτοις, εκτιμούμε ότι η προσέγγιση αυτή δεν προσφέρει λύση για τα 
προαναφερθέντα προβλήματα. 

Πρώτον, κατ' αυτόν τον τρόπο υπάρχει ανάμειξη της Επιτροπής στη διαδικασία τυποποίησης, 
εφόσον μπορεί να αποφασίζει κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ότι μια τεχνική προδιαγραφή 
αποτελεί πρότυπο χωρίς να έχει εκπονηθεί από ΕΟΤ. Είναι σημαντικό η πολιτική να μην 
παρεμβαίνει στην τυποποίηση, καθότι η τελευταία αποτελεί εθελοντική διαδικασία. 
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Επιπλέον, παρόλο που για να αναγνωριστούν ως πρότυπα ΤΠΕ, οι τεχνικές προδιαγραφές 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που εξηγούνται στα παραρτήματα της πρότασης, 
ποιες θα είναι για την Επιτροπή οι βάσεις για να αναγνωρίζει μια τεχνική προδιαγραφή ως 
πρότυπο ενώ μια άλλη όχι;

Επίσης δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών. Τα 
φόρουμ και οι κοινοπραξίες δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι ΕΟΤ, ειδικότερα εις 
ό, τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τις ΜΜΕ, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς και τις οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών. Επίσης δεν έχουν την 
υποχρέωση να τηρούν την αρχή της συνοχής, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η 
έγκριση αντιφατικών προτύπων ούτε η κατάρτιση προτύπου όταν είναι ίδιο με κάποιο άλλο. 
Εκτιμούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί σαφής διαχωρισμός μεταξύ των προτύπων και 
των τεχνικών προδιαγραφών, έστω και εάν υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί παράλληλο 
σύστημα τυποποίησης.

Τέλος, τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ για 
να αναγνωριστούν από την Επιτροπή ως πρότυπα φαίνονται ατελή. Πράγματι, έχει 
λησμονηθεί ένα μέρος των κριτηρίων του ΠΟΕ, και πιο συγκεκριμένα αυτά που αφορούν τη 
συνοχή.

Τέλος, με την απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2011, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ης Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να 
δημιουργήσει ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ, 
αποτελούμενη από εκπροσώπους των εθνικών αρχών των κρατών μελών και των κρατών 
μελών της ΕΖΕΣ, εκπροσώπους των ΜΜΕ και της βιομηχανίας, καθώς και άλλους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Η αποστολή της πλατφόρμας αυτής 
θα είναι η παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τυποποίηση στον 
τομέα των ΤΠΕ ( πρόγραμμα εργασίας, ανάγκες, εφαρμογή,...)

Χωρίς λοιπόν να παραμεληθεί το έργο των φόρουμ και των κοινοπραξιών στον τομέα των 
ΤΠΕ, προτείνουμε στην Επιτροπή να επιτρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεως με την 
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ, σε όλα τα κράτη μέλη να 
παραπέμπουν στις τεχνικές προδιαγραφές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή κατά την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
κριτήρια του ΠΟΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 
(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η τυποποίηση διαδραματίζει ολοένα 
σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές εμπόριο 
και στο άνοιγμα των αγορών. Χάρη στις 
συμφωνίες της Δρέσδης και της Βιέννης, 
η Ένωση επιδιώκει να προωθεί την 
κατάρτιση προτύπων σε διεθνές επίπεδο, 
ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών στη διεθνή 
σκηνή. Εν τούτοις, η τυποποίηση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επίσης από τρίτες 
χώρες ως μέσο στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού, με τη δημιουργία 
εμποδίων στις συναλλαγές. Για το λόγο 
αυτό, η συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανισμών 
τυποποίησης έχει θεμελιώδη σημασία, 
αλλά η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει 
επίσης τη διμερή προσέγγιση 
συντονίζοντας τις δραστηριότητες 
τυποποίησής της με τους εταίρους της, 
π.χ. στο πλαίσιο του διατλαντικού 
διαλόγου.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων 
θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης μέσω 
διμερών επαφών κατά τη 
διαπραγμάτευση συμφωνιών ή με την 
απόσπαση εμπειρογνωμόνων στον τομέα 
της τυποποίησης σε τρίτες χώρες, όπως 
έγινε στην περίπτωση της Κίνας. 
Παρόμοια πρωτοβουλία πρέπει να 
αναληφθεί κατά προτεραιότητα σε σχέση 
με την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Πέραν των προτύπων που 
εκπονούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, 
τεχνικές προδιαγραφές εκπονούν επίσης 
φόρουμ και κοινοπραξίες. Οι τεχνικές 
αυτές προδιαγραφές είναι χρήσιμες για 
την κάλυψη κενών όταν δεν υφίστανται 
πρότυπα. Χάρη κυρίως στη διεθνή 
διάσταση των φόρουμ και των 
κοινοπραξιών, οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές επιτρέπουν το άνοιγμα των 
αγορών εκτός Ευρώπης και περιορίζουν 
τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές, 
ειδικότερα στον τομέα των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). Η Ένωση πρέπει να προωθήσει 
τις επαφές μεταξύ των οργανισμών 
τυποποίησης και των φόρουμ και 
κοινοπραξιών αυτών, λαμβάνοντας, 
ωστόσο, μέτρα ώστε να μη δημιουργηθεί 
ένα σύστημα που θα ανταγωνίζεται την 
τυποποίηση.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

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 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. Οι κανόνες 
τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να συνεισφέρουν ενεργά τις 
καινοτόμους τεχνολογικές τους λύσεις 
στις προσπάθειες τυποποίησης. Πέραν 
τούτου, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

Τροπολογία 6

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, σε 
ορισμένους τομείς υποεκπροσωπούνται 
στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει 
επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη 
διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης , ενώ 
θα διατηρείται η αρχή της εκχώρησης 
εθνικών αρμοδιοτήτων και θα 
αποφεύγεται η άσκοπη επικάλυψη δομών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μιας 
οντότητας που διαθέτει την απαιτούμενη 
ειδίκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αφιερωθεί στην εκπροσώπηση και στις 
ανάγκες των ΜΜΕ σε ό, τι αφορά τις 
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διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης. 

Τροπολογία 7

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 προσκλήσεις υποβολής προσφορών για 
τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε
ορισμένες 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια 
διαδικασία για την επιλογή των προτύπων
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 
δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας 
ευρεία διαβούλευση με πολλούς 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν 
καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο 
αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή 
των 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 
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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.

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 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.

Τροπολογία 9

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 
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.

(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, 
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.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως 
και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που 
υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 
κάθε τέτοιο σχέδιο.

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης απαντά εντός 
μηνός και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις 
που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 
κάθε τέτοιο σχέδιο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

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·

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



PE478.355v02-00 12/20 AD\889597EL.doc

EL

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
προωθούν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών, 
εργαζομένων 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:

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης
προωθούν 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.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρότυπα βέλτιστης πρακτικής

Οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης 
υποστηρίζουν, προωθούν και διαδίδουν 
πρότυπα βέλτιστης πρακτικής ως προς τη 
συμμετοχή διαφόρων εκπροσώπων 
συμφερόντων σε εθνικούς φορείς 
τυποποίησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα εργασιών στον τομέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης περιλαμβάνει 
επίσης στόχους για τη διεθνή διάσταση 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, προς 
υποστήριξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης και διασαφηνίζει 
ποιος καταβάλλει ποιες προσπάθειες για 
να αναπτυχθεί η διεθνής συνεργασία.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διευκρινίζεται πώς 
ενσωματώνεται η τυποποίηση στην κοινή 
στρατηγική "Ευρώπη 2020" και πώς 
εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συνοχή.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Το πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για γνωμοδότηση.

Τροπολογία 19

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 οριζόμενης 
προθεσμίας, η οποία θα είναι φιλόδοξη 
και θα συνοδεύεται από σαφή κατάλογο 
απαιτήσεων, ενδιάμεσων στόχων και 
λεπτομέρειες για τη δημόσια 
χρηματοδότηση. Η εν λόγω κατάρτιση 
έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη 
το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 

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

ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των 
ΤΠΕ

Τροπολογία 22

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

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 δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεως με την 
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την 
τυποποίηση των ΤΠΕ, να αποφασίσει να 
αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές στον 
τομέα των ΤΠΕ, που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II, για 
τους σκοπούς της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων ή της εφαρμογής πολιτικών 
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της Ένωσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες 

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε άλλες γλώσσες πλην 
των επίσημων γλωσσών της Ένωσης, όταν 
κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η 
προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων σε 
τρίτες χώρες,

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Τροπολογία 26
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά 
των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα 
ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά 
είδος δραστηριότητας. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω 
της Ένωσης έχει μόνο συμπληρωματικό 
χαρακτήρα και συνδέεται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε η 
χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης να παραμείνει κατά κύριο 
λόγο υπόθεση του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο β

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 
προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, χωρίς, 
ωστόσο, να δημιουργηθεί ή να 
καταργηθεί κανένα από τα κριτήρια·

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να προσαρμόζονται σε περαιτέρω 
εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις 

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

που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς 
συντελεστές που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τον μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την 
αντιπροσωπευτικότητά τους, χωρίς, 
ωστόσο, να δημιουργηθεί ή να 
καταργηθεί κανένα κριτήριο ή 
οργανισμός.

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγική πρόταση

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:

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

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 αφορά
η τεχνική προδιαγραφή.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) συνοχή:
(i) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν πρέπει 
να είναι αντίθετες με τα εθνικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα που 
υφίστανται ή που βρίσκονται στο στάδιο 
της κατάρτισης ούτε να ταυτίζονται 
πλήρως με αυτά.
(ii) η παρούσα διάταξη πρέπει να σέβεται 
την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και να μην εφαρμόζεται 
κατά τρόπο που στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό.
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