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RÖVID INDOKOLÁS

Ez a rendeletre irányuló bizottsági javaslat felülvizsgálja a hatályos irányelveket. Mivel a 
jelenlegi rendszer meglehetősen jól működik, fontos lenne, hogy a rendelet a meglévő 
eredmények továbbvitelét biztosítsa anélkül, hogy forradalmi változásokat vezetne be. 

A szabványosítás hozzájárul a gazdasági tevékenység számos aspektusához, nevezetesen a 
növekedéshez, a termelékenységhez és a piacok megnyitásához. Sok tekintetben befolyásolja 
a kereskedelmet is. Bizonyos protekcionista országok technikai korlátként is felhasználhatják 
a kereskedelem akadályozása céljából 

Az Európai Uniónak ezért elő kell segítenie a nemzetközi szabványok kidolgozását, ahogy ezt 
teszi is a nemzetközi szabványügyi szerveken keresztül vagy kétoldalú megközelítések révén, 
például a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások során. Az is hasznos lenne, ha a 
Bizottság beépítené munkaprogramjába a nemzetközi célokat.

E vélemény elsősorban az IKT-ágazat műszaki előírásaival foglalkozik. Ezeket az előírásokat 
a leggyakrabban olyan fórumok és konzorciumok, azaz különböző méretű vállalatok 
csoportosulásai dolgozzák ki, amelyek célja, hogy közösen végezzék el ezt a feladatot. E 
fórumok és konzorciumok többnyire nemzetközi dimenzióval rendelkeznek, és munkájuk így 
nemzetközi hatással bír. Nem kötik őket olyan kötelezettségek, mint az európai szabványügyi 
szerveket. Az IKT-ágazat különösen dinamikusan működik, a rá vonatkozó 
szabványosításnak rendkívül gyorsan kell reagálnia ahhoz, hogy szavatolja az 
interoperabilitást és egyúttal ösztönözze a versenyt és az innovációt. Ez a magyarázata annak, 
hogy az IKT-ágazatban jóval magasabb az előírások száma, mint más területeken.

Nemzetközi szempontból támogatni kell a műszaki előírások kidolgozását, mivel ha 
nemzetközi szervezetek készítik el őket, akkor lehetővé teszik az Európán kívüli piacok 
megnyitását, és csökkentik a kereskedelem technikai akadályait.

Ennek ellenére európai szinten elismertségük jelenleg nem megfelelő, és számos tagállam 
nem hivatkozhat rájuk a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokban.

A Bizottság javaslatában azt indítványozza, hogy az IKT-ágazatra vonatkozó fenti műszaki 
előírások IKT-szabványként való elismerése bármely tagállam vagy a Bizottság javaslata 
alapján legyen lehetséges, ha az előírások megfelelnek bizonyos követelményeknek. 
Véleményünk szerint azonban ez a megközelítés nem teszi lehetővé a fent említett problémák 
megoldását. 

A Bizottság ezzel mindenekelőtt beleavatkozna a szabványosítás folyamatába, mivel saját 
kezdeményezésére dönthet úgy, hogy szabványnak tekint egy adott műszaki előírást, amelyet 
pedig nem valamelyik európai szabványügyi szerv dolgozott ki. A politikának távol kell 
tartania magát a szabványosítástól, mivel ez utóbbi önkéntes alapon működő folyamat. 
Továbbá jóllehet a műszaki előírásoknak ahhoz, hogy IKT-szabványként elismerjék őket, 
meg kell felelniük az ajánlattétel mellékleteiben részletezett követelményeknek, a Bizottság 
milyen alapon fog szabványként elismerni egy adott műszaki leírást, egy másikat pedig nem?
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A másik probléma emellett az, hogy mindez összemossa a szabványokat és a műszaki 
előírásokat. A fórumokat és konzorciumokat nem kötik olyan kötelezettségek, mint az európai 
szabványügyi szerveket, különösen ami a kkv-kal, a szociális, környezetvédelmi és 
fogyasztóvédelmi szervekkel való konzultálást illeti. Nem kötelesek tiszteletben tartani a 
koherencia elvét sem, amely szerint nem lehet elfogadni egymással ellentétes szabványokat 
vagy olyan szabványt kidolgozni, amely egy másik másolata. Úgy véljük, hogy világos 
különbséget kell tenni a szabványok és a műszaki előírások között, ha nem akarjuk 
kockáztatni párhuzamos szabványrendszerek létrejöttét.

Hiányosnak tűnnek végül azok a kritériumok, amelyeket az IKT-ra vonatkozó műszaki 
előírásoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy szabvánnyá váljanak. Kimaradt közülük a WTO 
által meghatározott kritériumok egy része, különösen a koherencia elve.

Végül 2011. november 28-i, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 30-án 
kihirdetett határozatában a Bizottság úgy döntött, hogy létrehoz az IKT-szabványokkal 
foglalkozó, számos érdekelt felet bevonó európai platformot, amely a tagállamok és az EFTA-
országok nemzeti hatóságai, a kkv-k és az ágazat képviselőiből, valamint a civil társadalom 
egyéb érdekelt feleiből áll. E platform feladata, hogy tanácsokat adjon az Európai 
Bizottságnak az IKT-ágazattal kapcsolatos szabványosítás tekintetében (munkaprogram, 
szükségletek, végrehajtás stb.).

Így nem kisebbítve a fórumok és konzorciumok által az IKT területén végzett munkát, azt 
javasoljuk, hogy a Bizottság az IKT-szabványokkal foglalkozó, számos érdekelt felet bevonó 
platformmal való konzultációt követően minden tagállam számára tegye lehetővé, hogy a 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásokban vagy az európai uniós politikák végrehajtása során 
hivatkozhasson a műszaki előírásokra, amennyiben azok megfelelnek a WTO-kritériumok 
mindegyikét tartalmazó mellékletben megadott követelményeknek.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai szabványokat továbbra is az 
európai szabványügyi testületeknek, 
nevezetesen az Európai Szabványügyi 
Bizottságnak (CEN), az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek 

(3) A magyar változatot nem érinti.
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(ETSI) kell elfogadni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szabványosítás egyre fontosabb 
szerepet játszik a nemzetközi 
kereskedelemben és a piacok 
megnyitásában. A Drezdai és a Bécsi 
Egyezmény következtében az Unió a 
szabványok nemzetközi szinten történő 
kidolgozásának elősegítésére törekszik, 
erősítve nemzetközi szinten az európai 
vállalatok és iparágak versenyképességét.
A szabványosítást ugyanakkor harmadik 
országok versenyt korlátozó eszközként is 
felhasználhatják, technikai akadályokat 
teremtve a kereskedelem terén. Erre való 
tekintettel alapvető fontosságú az európai 
szabványügyi szervek és a nemzetközi 
szabványügyi szervek közötti 
együttműködés, de az Uniónak a kétoldalú 
megközelítéseket is elő kell mozdítania, 
partnereivel összehangolva 
szabványosítási tevékenységeit, például a 
transzatlanti párbeszéd keretében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az európai szabványokat a 
megállapodásokról szóló tárgyalások 
során a kétoldalú kapcsolatokon keresztül 
is elő kell mozdítani, illetve szabványügyi 
szakértők harmadik országokba történő 
kiküldése révén, ahogy az Kína esetében 
történt. Hasonló kezdeményezést kellene 
megvalósítani mindenekelőtt Indiával, 
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Oroszországgal és Brazíliával is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A nemzeti, európai és nemzetközi 
szabványügyi szervek által kidolgozott 
szabványok mellett fórumok és 
konzorciumok műszaki előírásokat 
dolgoznak ki. Ezek az előírások 
hasznosnak bizonyulnak akkor, ha nem 
létező szabványokat kell pótolni. E 
műszaki előírások különösen a fórumok 
és konzorciumok nemzetközi 
dimenziójának köszönhetően lehetővé 
teszik az Európán kívüli piacok 
megnyitását és csökkentik a 
kereskedelmet nehezítő technikai 
akadályokat elsősorban az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) 
területén. Az Uniónak ösztönöznie kell a 
szabványügyi szervek és e fórumok, illetve 
konzorciumok közötti kapcsolatokat, 
figyelve ugyanakkor arra, hogy ezzel ne 
jöjjön létre a szabványosítással versenyző 
rendszer.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. A szabványosítással 
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fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

kapcsolatos szabályoknak bátorítaniuk 
kell a kkv-kat, hogy innovatív 
technológiai megoldásaikkal tevékenyen 
járuljanak hozzá a szabványosításra 
irányuló erőfeszítésekhez. Továbbá 
alapvető fontosságú lenne a 
szabványosítási folyamatokban, különösen 
a műszaki bizottságokban való 
képviseletük és részvételük erősítése

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás területén – különösen 
európai szinten – általában
alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 
egy meghatározott minősítéssel rendelkező 
szervezet révén biztosítja a kkv-k 
megfelelő képviseletét az európai 
szabványosítás folyamatában.

(14) (14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás területén – különösen 
európai szinten – néhány területen
alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 
egy meghatározott minősítéssel rendelkező 
szervezet révén biztosítja a kkv-k 
megfelelő képviseletét az európai 
szabványosítás folyamatában, miközben 
fenntartja a nemzeti delegálás elvét és 
elkerüli a struktúrák európai szinten való 
fölösleges megkettőzését. A nemzetközi 
szabványosítási munka tekintetében külön 
figyelmet kell szentelni a kkv-k 
képviseletére és szükségleteire. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatóságoknak a hardverek, 
szoftverek és informatikai szolgáltatások 
közbeszerzése során jobban figyelembe 
kellene venniük a releváns szabványok 

(19) A hatóságoknak a hardverek, 
szoftverek és informatikai szolgáltatások 
közbeszerzése során jobban figyelembe 
kellene venniük a releváns szabványok 
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széles köréből fakadó lehetőségeket, 
például olyan szabványok kiválasztása 
révén, amelyek alkalmazására valamennyi 
érdekelt szállító képes. Ez élénkítené a 
versenyt, és csökkentené a gyártóhoz 
kötöttség veszélyét. A vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 
műszaki előírást a következőkre vagy 
azokkal egyenértékűekre történő 
hivatkozással kell kidolgozni: az építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint a 
termékek felhasználására vonatkozó 
európai szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki előírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
előírások. Az információs és 
kommunikációs technológiák területén a 
szabványokat azonban gyakran más 
szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 
és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvben meghatározott 
szabványok vagy tanúsítványok egyik 
kategóriájába sem. Ezért szükséges 
biztosítani annak lehetőségét, hogy 
közbeszerzések esetén a műszaki előírások
hivatkozhassanak az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
kidolgozott szabványokra annak 
érdekében, hogy lépést tartsanak az 
információs és kommunikációs 

széles köréből fakadó lehetőségeket, 
például olyan szabványok kiválasztása 
révén, amelyek alkalmazására valamennyi 
érdekelt szállító képes. Ez élénkítené a 
versenyt, és csökkentené a gyártóhoz 
kötöttség veszélyét. A vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 
műszaki előírást a következőkre vagy 
azokkal egyenértékűekre történő 
hivatkozással kell kidolgozni: az építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint a 
termékek felhasználására vonatkozó 
európai szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki előírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
előírások. Az információs és 
kommunikációs technológiák területén a 
szabványokat azonban gyakran más 
szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 
és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvben meghatározott 
szabványok vagy tanúsítványok egyik 
kategóriájába sem. Ezért szükséges 
biztosítani annak lehetőségét, hogy 
közbeszerzések esetén az ajánlattételi 
felhívások hivatkozhassanak bizonyos, az 
információs és kommunikációs 
technológiák területén kidolgozott műszaki 
előírásokra annak érdekében, hogy lépést 
tartsanak az információs és 
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technológiák terén zajló gyors fejlődéssel, 
elősegítsék a határon átnyúló 
szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 
versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

kommunikációs technológiák terén zajló 
gyors fejlődéssel, elősegítsék a határon 
átnyúló szolgáltatások nyújtását, 
serkentsék a versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén néhány szabványt
nem a kereskedelem technikai akadályairól 
szóló megállapodás 3. mellékletében 
megállapított feltételeknek megfelelően 
dolgoztak ki. Ezért e rendelet eljárást ír elő 
az információs és kommunikációs 
technológiák területén a közbeszerzések 
során alkalmazható szabványok
kiválasztására az érdekeltek – ideértve az 
európai szabványügyi testületeket, 
vállalkozásokat és hatóságokat is – széles 
körének bevonásával. Továbbá e rendelet –
egy, a jellemzőiket tartalmazó lista 
formájában – meghatározza ezen 
szabványok és a hozzájuk kapcsolódó 
szabványosítási eljárások követelményeit. 
Ezekkel a jellemzőkkel biztosítható a 
közpolitikai célok és a társadalmi 
szükségletek tiszteletben tartása, és a 
szabványosítás nemzetközi szervezetei 
részére a WTO-nál kidolgozott 
követelményeken alapulnak.

(20) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén néhány műszaki 
előírást nem a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló megállapodás 3. 
mellékletében megállapított feltételeknek 
megfelelően dolgoztak ki. Ezért e rendelet 
eljárást ír elő az információs és 
kommunikációs technológiák területén a 
közbeszerzések során alkalmazható 
műszaki előírások kiválasztására az 
érdekeltek – ideértve az európai 
szabványügyi testületeket, vállalkozásokat 
és hatóságokat is – széles körének 
bevonásával. Továbbá e rendelet – egy, a 
jellemzőiket tartalmazó lista formájában –
meghatározza ezen műszaki előírások és a 
hozzájuk kapcsolódó szabványosítási 
eljárások követelményeit. Ezekkel a 
jellemzőkkel biztosítható a közpolitikai 
célok és a társadalmi szükségletek 
tiszteletben tartása, és a szabványosítás 
nemzetközi szervezetei részére a WTO-nál 
kidolgozott követelményeken alapulnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén kiválasztott 

(22) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén kiválasztott műszaki 
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szabványok hozzájárulhatnak az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági 
eszközökről (ISA) szóló, 2009. szeptember 
16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 
2010–2015 közötti időszakra egy, az 
európai közigazgatások, közösségi 
intézmények és szervek közötti 
átjárhatósági megoldásokról szóló 
programot hoz létre, amely az 
átjárhatóságot megkönnyítő közös és 
megosztott megoldásokat nyújt.

előírások hozzájárulhatnak az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági 
eszközökről (ISA) szóló, 2009. szeptember 
16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 
2010–2015 közötti időszakra egy, az 
európai közigazgatások, közösségi 
intézmények és szervek közötti 
átjárhatósági megoldásokról szóló 
programot hoz létre, amely az 
átjárhatóságot megkönnyítő közös és 
megosztott megoldásokat nyújt.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „IKT-szabvány”: az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
elfogadott szabvány.

törölve

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek haladéktalanul
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.

2. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek egy hónapon belül
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szabványtervezeteiket oly módon teszik (a) szabványtervezeteiket oly módon teszik 
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közzé, hogy más tagállamban letelepedett 
felek azokra vonatkozó észrevételeket 
tehessenek;

haladáktalanul közzé, hogy más 
tagállamban letelepedett felek azokra 
vonatkozó észrevételeket tehessenek;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

1. Az európai szabványügyi testületek 
bátorítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a munkavállalói, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok megfelelő – különösen a 
III. mellékletben említett szervezeteken 
keresztül történő – részvételét a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten biztosítják a 
vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos és 
az Európai Unió által, egy kutatási és 
technológiai fejlesztési tevékenységekre 
vonatkozó többéves keretprogram 
keretében finanszírozott projektben 
vesznek részt.

2. Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten bátorítják a vállalkozások, 
kutatóközpontok, egyetemek és minden 
egyéb jogi személy megfelelő képviseletét 
a jelentős politikai vagy műszaki 
innovációs hatású új területekre vonatkozó 
szabványalkotói tevékenységek során, ha 
az érintett jogi személyek az adott területtel 
kapcsolatos és az Európai Unió által, egy 
kutatási és technológiai fejlesztési 
tevékenységekre vonatkozó többéves 
keretprogram keretében finanszírozott 
projektben vesznek részt.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A legjobb gyakorlatok modelljei

Az európai szabványügyi testületek 
támogatják, előmozdítják és terjesztik a 
különböző érdekképviseletek nemzeti 
szabványügyi testületekben való 
részvételét elősegítő legjobb gyakorlatait 
bemutató modelleket.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szabványosítás 
munkaprogramjának magába kell 
foglalnia az európai szabványosítás 
nemzetközi dimenzióját szolgáló célokat, 
segítve az uniós jogalkotást és politikákat, 
továbbá meghatározza, hogy ki milyen 
feladatokat végez a nemzetközi 
együttműködés fejlesztése érdekében.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványosítási munkaprogram 
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meghatározza, hogy hogyan illeszkedik a 
szabványosítás az Európa 2020 
stratégiába, és hogyan teremthető meg a 
kettő közötti koherencia.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványosítási munkaprogramot 
véleményezésre továbbítani kell az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott ambiciózus 
határidőn belüli kidolgozására, amely 
határidőt a követelmények, a köztes célok 
és a közfinanszírozás részleteinek világos 
felsorolása kísér. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
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említett elfogadásától számított három
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

említett elfogadásától számított két
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabványok az IKT területén Műszaki előírások az IKT területén

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások alkalmazása az IKT 
területén

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el. 

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére azt követően, hogy 
konzultált az IKT-szabványokkal 
foglalkozó, számos érdekelt felet bevonó 
európai platformmal, a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő, az 
IKT területén érvényes műszaki 
előírásokat ismerhet el közbeszerzések 
lebonyolítása vagy az Unió politikáinak 
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végrehajtása érdekében.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
IKT-szabványok használata 

közbeszerzésben
A 9. cikkben említett IKT-szabványok a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben, 
valamint a 2342/2002/EK rendeletben 
említett közös műszaki előírásnak 
minősülnek.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk –1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok szükség szerinti 
fordítása az európai szabványügyi 
testületek munkanyelvétől eltérő uniós 
hivatalos nyelvekre vagy kellően indokolt 
esetben az unió hivatalos nyelveitől eltérő 
nyelvekre;

(e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok szükség szerinti 
fordítása az európai szabványügyi 
testületek munkanyelvétől eltérő uniós 
hivatalos nyelvekre vagy az unió hivatalos 
nyelveitől eltérő nyelvekre, ha ezzel 
lehetővé válik az európai szabványok 
harmadik országokban való előmozdítása;

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.)

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
típusonként a támogatások összegéről és 
legnagyobb százalékos arányáról.

3. A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
típusonként a támogatások összegéről és 
legnagyobb százalékos arányáról. A 
Bizottság biztosítja, hogy az Unió által 
nyújtott finanszírozás csak kiegészítő 
jellegű legyen és egyedi követelmények 
teljesítésétől függjön, és így az európai 
szabványosítás finanszírozását 
túlnyomórészt továbbra is a magánszektor 
fedezze.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az IKT területén a szabványok 
elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben
meghatározott kritériumok műszaki 
fejlődéshez történő igazítása;

(b) az IKT területén a szabványok 
elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben 
meghatározott kritériumok műszaki 
fejlődéshez történő igazítása anélkül, hogy 
új kritériumot vezetnének be vagy a
kritériumok egyikét törölnék;

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.)

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a kkv-kat és társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő, a III. 
mellékletben meghatározott szervezetekre 
vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük 
és a reprezentativitás vonatkozásában 

(c) a kkv-kat és társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő, a III. 
mellékletben meghatározott szervezetekre 
vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük 
és a reprezentativitás vonatkozásában 
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bekövetkező további fejlődéshez történő 
igazítása.

bekövetkező további fejlődéshez történő 
igazítása anélkül, hogy létrehoznának 
vagy megszüntetnének egy kritériumot 
vagy szervezetet.

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.)

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a műszaki előírásokat nonprofit 
szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 
társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 
tagsággal rendelkező szervezet, amely 
szakterületén az alábbi feltételeknek 
megfelelő eljárásban szabványokat dolgoz 
ki az információs és kommunikációs 
technológiák területén, és nem minősül 
európai, nemzeti vagy nemzetközi 
szabványügyi testületnek:

2. a műszaki előírásokat nonprofit 
szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 
társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 
tagsággal rendelkező szervezet, amely 
szakterületén az alábbi feltételeknek 
megfelelő eljárásban műszaki előírásokat
dolgoz ki az információs és 
kommunikációs technológiák területén, és 
nem minősül európai, nemzeti vagy 
nemzetközi szabványügyi testületnek:

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a műszaki előírást a piacon vagy a 
szabvány által érintett piac minden 
szereplője számára hozzáférhető, nyilvános 
döntéshozatali folyamatban dolgozták ki. 

a műszaki előírást minden, a műszaki 
előírás által érintett piacon vagy piacokon 
érdekelt fél számára hozzáférhető, 
nyilvános döntéshozatali folyamatban 
dolgozták ki.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szabványosítási eljárás együttműködésen 
és konszenzuson alapult. Az eljárás nem 
részesítette előnyben egyik érdekelt felet 
sem. A konszenzus egy olyan általános 
megállapodás, amely esetén a lényeges 
érintett érdekek egyike sem áll ellentétben 
tartósan az érdemi kérdésekkel, és az 
eljárás valamennyi érintett fél 
álláspontjának figyelembevételére és az 
ellentétes érvek egyeztetésére törekszik. A 
konszenzus nem jelent egyhangúságot.

a műszaki előírások kidolgozásával 
kapcsolatos eljárás együttműködésen és 
konszenzuson alapult. Az eljárás nem 
részesítette előnyben egyik érdekelt felet 
sem. A konszenzus egy olyan általános 
megállapodás, amely esetén a lényeges 
érintett érdekek egyike sem áll ellentétben 
tartósan az érdemi kérdésekkel, és az 
eljárás valamennyi érintett fél 
álláspontjának figyelembevételére és az 
ellentétes érvek egyeztetésére törekszik. A 
konszenzus nem jelent egyhangúságot.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) koherencia:
i. a műszaki előírások nem lehetnek 
ellentétesek az érvényes vagy éppen 
kidolgozás alatt álló nemzeti, európai és 
nemzetközi szabványokkal, és nem 
lehetnek azok másolatai.
ii. e rendelkezésnek tiszteletben kell 
tartania a technológiasemlegesség elvét, 
és nem alkalmazható a versenyt 
akadályozó módon.
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