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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai parlamenti és tanácsi irányelv célja, hogy fokozza az európai szabványoknak a 
belső piac működésére, a gazdasági növekedésre, az innovációra és a cégek 
versenyképességére gyakorolt pozitív hatását. Többek között arra törekszik, hogy lerövidítse a 
szabványosítási folyamatot azokban az esetekben, amikor a szabványokat a Bizottság kérésére 
dolgozzák ki, annak biztosítására, hogy a kkv-k és az érdekelt társadalmi szereplők 
megfelelően képviseltessék magukat a szabványosítási eljárásban (különösen amikor a 
szabványokat a Bizottság kérésére dolgozzák ki), és hogy az információs és kommunikációs 
technológia alkalmazását jobban elterjesszék, ami által javul az interoperabilitás és 
emelkedjóuj az innovatív és gyorsan fejlődő gyártási technológiákkal – így a 
nanotechnológiával, a biotechnológiával és a nukleáris technológiával – kapcsolatos 
szabványok száma, továbbá felgyorsul a meglévő jogalkotási keretek egységesítése. 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság úgy határozott, hogy él az európai 
szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása által 
nyújtott lehetőséggel, amely módosítás a technológiai fejlődés és a globalizált gazdaságra 
való tekintettel vált szükségessé. Feltétlenül szükséges, hogy az új jogszabályt úgy 
szövegezzük meg, hogy egységes szerkezetbe foglalja a szabványosítási politikáról szóló, 
korábban bevezetett irányelveket, és a fenti irányelveket naprakésszé tegyük.

A legfontosabb változások a Bizottság, valamint a műszaki szabványokkal és rendeletekkel 
kapcsolatos bizottság hatáskörének meghatározását érintik. A közelmúltbeli változások között 
szerepel, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó szabványosítást a jogalkotási keretbe illesztették, 
illetve hogy az információs és kommunikációs technológiát külön kezelik. Az uniós 
szabványosítás finanszírozásának alapja is felülvizsgálatra került.

Az előadó álláspontja
Az előadó üdvözli az új európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot, amelynek 
célja a meglévő uniós szabványosítási politika megszilárdítása, és új elemek bevezetése az új 
kihívások figyelembevétele érdekében, továbbá úgy véli, hogy a javaslat szilárd alapot teremt 
az EU és az európai szabványosítási rendszer közötti kapcsolatok korszerűbbé tétele számára.
Ilyen elem többek között a szabványosítás figyelembevétele a szolgáltatások területén, és a 
szabványosítás beillesztése a bejelentési rendszerbe. Üdvözlendő az európai szabványosítás 
Bizottság általi finanszírozására vonatkozó szakasz, amely megfelelőbb jogalapot hoz létre, és 
egyszerűsíti az eljárásokat.

A javaslat egyes elemei ugyanakkor aggodalmakra adnak okot a köz- és a magánszféra 
partnerségeinek működésbeli hatékonyságát tekintve. 

Az irányelv rendelkezéseinek módosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az irányelv egy, a 
belső piacot támogató végrehajtási eszközzé váljon, továbbá hogy alkalmazzák az európai 
szabványokat a versenyképesség és az innováció fokozása érdekében, megkönnyítsék az 
érdekeltek részvételét és biztosítsák a fenntartható fejlődést. Az európai szabványosítási 
rendszert új, hozzáadott értéket teremtő elemekkel kell jobbá tenni. 
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Konkrét megjegyzések
1) A hatályos európai szabványosítási szabályok nincsenek meghatározva, sem megemlítve. 

2) Nem történik hivatkozás a nemzeti képviselet elvére, ami pedig az európai (és nemzetközi) 
szabványosítás alapját képezi.

3) Nincsenek a nyugalmi elvre vonatkozó rendelkezések, amely elv a szabványok uniós szintű 
harmonizációjához alapvetően szükséges.

4) Számos rendelkezés általános jellegű, és – tekintettel a Bizottságnak adott, széles körű 
felhatalmazásra – túl tág teret ad az értelmezésnek. Pontosításra van szükség. Ez bizonyos 
fogalommeghatározásokat és fellépéseket is érint, különösen azokon a területeken, amelyeken 
a Bizottság a meglévő rendszer működését és annak egységességét befolyásoló javaslatokat 
terjesztett elő.

5) A bizottsági javaslattervezet azt javasolja, hogy európai szabványok helyett különböző 
fórumok és konzorciumok előírásait alkalmazzák, mivel ezen előírások feltételeit könnyebb 
teljesíteni. A demokratikus szabványosítási folyamat egyik alapját a társadalmi konszenzus 
jelenti. Az európai szabványosítási rendszer erőssége az egységesség, mivel számos szabvány 
között összhangot biztosít. A fórumok és konzorciumok rendszerbe való bevonása nem járhat 
egymásnak ellentmondó szabványok vagy egymással versengő előírások bevezetésével, és 
nem akadályozhatja a kkv-k részvételét (a fórumokon való részvétel költségei magasak, a 
döntéshozatali kritériumok pedig nem mindig demokratikusak). Ezenfelül egyes fórumokat és 
konzorciumokat az Európai Unión kívüli szereplők dominanciája jellemezhet. Ezért a 
szabványok meghatározását lehetőség szerint a jelenleg elismert európai szabványügyi 
szervezetekre kell korlátozni, és ki kell használni az ezen szervezetek által a dokumentumok 
megszövegezése tekintetében nyújtott számos előnyt, egy felgyorsított, konszenzusalapú 
eljárás alkalmazásával, valamennyi uniós tagállam valamennyi érdekelt felének bevonásával 
(pl. tematikus konferenciák szervezése révén). 

A fórumok/konzorciumok előírásainak alkalmazását csak szigorúan meghatározott esetekben 
szabad megengedni (pl. olyan közbeszerzési eljárásokban, amelyek esetében nem léteznek 
szabványok), ugyanakkor az alábbiakra vonatkozó követelményeket fenn kell tartani: 
konszenzus, nyitottság, önkéntes részvétel, átláthatóság stb., valamint az európai 
szabványügyi szervezetek.

6) Nem történik utalás a legmodernebb technológiákra, így a nanotechnológiára, a 
biotechnológiára vagy a nukleáris technológiára.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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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
(ETSI) kell elfogadni.

(3) Az európai szabványosítási rendszert 
továbbra is az érdekelteknek kell 
működtetnie az érdekeltek számára, a 
kohézió, az átláthatóság, a nyitottság, a 
konszenzus, az egyedi érdekektől való 
függetlenség, a piacnak való 
megfelelőség, a hatékonyság és a 
döntéshozatalban való nemzeti képviselet 
elveivel összhangban, és az európai
szabványokat továbbra is az európai 
szabványügyi szervezeteknek, nevezetesen 
az Európai Szabványügyi Bizottságnak
(CEN), az Európai Elektrotechnikai 
Szabványügyi Bizottságnak (CENELEC) 
vagy az Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézetnek (ETSI) kell elfogadnia.

Or. pl

Indokolás

This recalls the current situation.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 
szabványokat nemzeti szabványügyi
testületek fogadják el, ami adott esetben 
egymással ellentétes szabványokhoz és 
technikai akadályokhoz vezethet a belső
piacon. A belső piac és az uniós 
szabványosítás eredményességének 
szempontjából tehát szükség van a nemzeti 
szabványügyi testületek, az európai 
szabványügyi testületek és a Bizottság 

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 
szabványokat nemzeti szabványügyi
szervek fogadják el, ami adott esetben 
egymással ellentétes szabványokhoz és 
technikai akadályokhoz vezethet az Unió
belső piacán. A belső piac és az uniós 
szabványosítás eredményességének 
szempontjából tehát szükség van a nemzeti 
szabványügyi szervek, az európai 
szabványügyi szervezetek és a Bizottság 
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között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 
jövőbeli szabványosításról folytatott 
információcsere megerősítésére. Ezen 
információcserét hozzá kell igazítani az 
1973 és 1979 közötti kereskedelmi 
tárgyalások eredményeként létrejött 
többoldalú megállapodások megkötéséről 
szóló, 1979. december 10-i 80/271/EGK 
tanácsi határozattal jóváhagyott, a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás 3. mellékletéhez.

között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 
jövőbeli szabványosításról, valamint a 
nyugalmi elvnek az európai szabványügyi 
szervezetek alá tartozó nemzeti 
szabványügyi szervekre való 
alkalmazásáról szóló rendeletekről 
folytatott információcsere megerősítésére.
Ezen információcserét hozzá kell igazítani 

az 1973 és 1979 közötti kereskedelmi 
tárgyalások eredményeként létrejött 
többoldalú megállapodások megkötéséről 
szóló, 1979. december 10-i 80/271/EGK 
tanácsi határozattal jóváhagyott, a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás 3. mellékletéhez.

Or. pl

Indokolás

A nyugalmi elv hiánya (a 98/34/EK irányelv 4. és 7. cikke). A nyugalmi elv alkalmazása 
kitűnő eszköz, amely lehetővé teszi a kereskedelem technikai akadályainak elhárítását, és 
elősegíti az uniós szintű műszaki harmonizációt is.

Módosítás 3

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 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(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, sem pedig azok innovációs 
potenciálját. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

Or. pl
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Indokolás

A kkv-k megfelelő mértékű bevonása nélkül elfogadott szabványok hátrányos 
megkülönböztetést jelentenek a kkv-k számára, nemcsak termelő tevékenységük, hanem 
innovációs tevékenységük tekintetében is.

Módosítás 4

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) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás több területén – különösen 
európai szinten – alulreprezentáltak.
Ennélfogva a rendeletnek biztosítania kell
a kkv-k megfelelő képviseletét az európai 
szabványosítás folyamatában.

Or. pl

Indokolás

Az érdekeltek – a kkv-kat is ideértve – nemzeti szinten vesznek részt az európai 
szabványosításban, és ennek során hasonló cégekkel és helyi kormányzatokkal máködnek 
együtt, és anyanyelvükön dolgozhatnak. A kkv-k részvételével elért nemzeti konszenzust ezután 
a nemzeti szerv küldötte a megfelelő uniós szintű technikai bizottsághoz továbbítja (a nemzeti 
képviselet elve).

Módosítás 5

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 
széles köréből fakadó lehetőségeket, 
például olyan szabványok kiválasztása 

(19) A hatóságoknak a hardverek, 
szoftverek és informatikai szolgáltatások 
közbeszerzése során jobban figyelembe 
kellene venniük a releváns szabványok és 
műszaki előírások széles köréből fakadó 
lehetőségeket, például olyan szabványok és 
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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 
technológiák terén zajló gyors fejlődéssel, 
elősegítsék a határon átnyúló 

műszaki előírások 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
műszaki előírásokat 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 műszaki előírásokra annak 
érdekében, hogy lépést tartsanak az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén zajló gyors fejlődéssel, 
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szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 
versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

elősegítsék a határon átnyúló 
szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 
versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

Or. pl

Indokolás

A szabványokat a származási régiójuknak vagy kifejlesztésük módjának megfelelően és nem 
az ipari ágazatnak megfelelően határozzák meg.

Módosítás 6

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 WTO-nál 
kidolgozott nemzetközi szabványosítási
követelményeken alapulnak.

Or. pl
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Indokolás

A szabványokat a származási régiójuknak vagy kifejlesztésük módjának megfelelően és nem 
az ipari ágazatnak megfelelően határozzák meg.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az innováció és szabványosított 
megoldások közötti verseny serkentése 
érdekében egy adott műszaki előírás 
elismerése nem akadályozhatja meg, hogy
az adott előírással versenyző más műszaki
előírás is elismerjenek e rendelet 
rendelkezései alapján. Az elismerést a 
teljesített jellemzők alapján indokolt 
megadni, ha az adott műszaki előírás eléri 
a piaci elfogadottság minimálisan 
meghatározott szintjét. A piaci 
elfogadottság nem értelmezendő az adott 
megoldás széles körű piaci 
alkalmazásaként.

(21) Az innováció és a verseny serkentése 
érdekében egy adott műszaki előírás 
elismerése nem akadályozhatja meg, hogy
valamely más műszaki előírást is 
elismerjenek e rendelet rendelkezései 
alapján. Az elismerést a teljesített 
jellemzők alapján indokolt megadni, ha az 
adott műszaki előírás jelentős piaci
elfogadottságot ért el.

Or. pl

Indokolás

A szabványosított megoldások nem lehetnek egymással ellentétesek. A szabványoknak 
egymással összhangban kell állniuk. A szabványosított műszaki megoldásoknak egyenlő 
lehetőségeket kell biztosítaniuk a vállalkozások számára, hogy a formatervezés és a 
szolgáltatások tekintetében versenyképesek lehessenek. A fogyasztók számára a 
szabványosított műszaki megoldásoknak egyértelmű jelzéssel kell szolgálniuk arra nézve, 
hogy mit vásároljanak.

Módosítás 8

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.

Or. pl

Indokolás

A szabványokat a származási régiójuknak vagy kifejlesztésük módjának megfelelően és nem 
az ipari ágazatnak megfelelően határozzák meg.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Előfordulhatnak olyan helyzetek az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén, amikor helyénvaló 
lehet bizonyos szabványok uniós szintű 
használatának vagy az azoknak történő 
megfelelés uniós szinten való előírása az 
egységes piaccal való együttműködési 
képesség biztosítása és a felhasználók 
választási szabadságának javítása 
érdekében. Más esetekben előfordulhat, 
hogy bizonyos európai szabványok már 
nem felelnek meg a fogyasztók igényeinek 
vagy hátráltatják a technológiai fejlődést.
Ezért az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy szükség esetén 
felkérje az európai szabványügyi 

(23) Előfordulhatnak olyan helyzetek az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén, amikor helyénvaló 
lehet bizonyos szabványok uniós szintű 
használatának vagy az azoknak történő 
megfelelés uniós szinten való előírása az 
egységes piaccal való együttműködési 
képesség biztosítása és a felhasználók 
választási szabadságának javítása 
érdekében. Más esetekben előfordulhat, 
hogy bizonyos európai szabványok már 
nem felelnek meg a fogyasztók igényeinek 
vagy hátráltatják a technológiai fejlődést.
Ezért az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy szükség esetén 
felkérje az európai szabványügyi 
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testületeket szabványok kidolgozására, 
illetve hogy összeállítsa és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétegye a 
szabvány-, illetve előírásjegyzéket annak 
érdekében, hogy elősegítse azok 
használatát, kötelezővé tegye azok 
alkalmazását, vagy szabványokat és/vagy 
előírásokat töröljön az említett jegyzékből.

testületeket szabványok kidolgozására, 
illetve hogy összeállítsa és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétegye a 
szabvány-, illetve előírásjegyzéket annak 
érdekében, hogy elősegítse azok 
használatát, vagy szabványokat és/vagy 
előírásokat töröljön az említett jegyzékből.

Or. pl

Indokolás

A szabványok nem kötelező erejűek. they are, and should remain, voluntary.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a harmonizált szabványokkal 
szembeni, a Bizottság által indokoltnak 
tekintett kifogásokra vonatkozó 
végrehajtási határozatok elfogadására, 
amennyiben az érintett harmonizált 
szabványok hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, 
és az adott szabvány még nem vezetett a 
vonatkozó uniós harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető
követelményeknek történő megfelelés 
vélelmezéséhez.

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az éves európai 
szabványosítási munkaprogrammal és a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett 
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában még nem hirdették ki, és az adott 
szabvány még nem vezetett a vonatkozó 
uniós harmonizációs jogszabályokban 
meghatározott alapvető követelményeknek 
történő megfelelés vélelmezéséhez.

Or. pl

Indokolás

A szabványosítási munkaprogrammal kapcsolatban konzultálni kell a tagállamokkal.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában már kihirdették, és a határozat
következményekkel járhat a kapcsolódó 
alapvető követelményeknek történő 
megfelelés vélelmezésére vonatkozóan.

(37) Az európai szabványügyi 
szervezeteknek történő valamennyi 
szabványosítási bejelentéssel, valamint az 
információs és kommunikációs 
technológia, a nanotechnológia, a 
biotechnológia és a nukleáris technológia 
területén a műszaki előírások 
elismerésével kapcsolatban a vizsgálati 
eljárást kell alkalmazni a harmonizált 
szabványokkal szembeni, a Bizottság által 
indokoltnak tekintett kifogásokra 
vonatkozó végrehajtási határozatok 
elfogadására, amennyiben az érintett 
harmonizált szabványok hivatkozásait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában már 
kihirdették, és a határozatok
következményekkel járhatnak a 
kapcsolódó alapvető követelményeknek 
történő megfelelés vélelmezésére 
vonatkozóan.

Or. pl

Indokolás

Az új technológiák területén a műszaki előírások elismerési folyamatában rendelkezni kell 
arról, hogy a tagállamok megtehessék észrevételeiket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. pl

Indokolás

A szabványokat a származási régiójuknak vagy kifejlesztésük módjának megfelelően és nem 
az ipari ágazatnak megfelelően határozzák meg. Ezenfelül e meghatározásban az „IKT-
szabvány” fogalom valódi jelentése tekintetében nincs kellő egyértelműség. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szabványtervezet”: egy adott témára 
vonatkozó műszaki előírás szövegét
tartalmazó dokumentum, amelynek a 
vonatkozó szabványosítási eljárásnak 
megfelelő elfogadása megfontolás alatt 
áll, miután ezen a dokumentumon már 
elvégezték az előkészítő munkát, és 
nyilvános véleményezés vagy vizsgálat 
céljából közzétették;

(3) „szabványtervezet”: egy
véleményezésre, szavazásra vagy 
jóváhagyásra beterjesztett 
szabványjavaslatot tartalmazó 
dokumentum;

Or. pl

Indokolás

A megfelelő európai szabvány meghatározását kell alkalmazni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „műszaki előírás”: egy 
dokumentumban szereplő részletes leírás, 
amely az alábbi tulajdonságok 
valamelyikét határozza meg:

(4) „műszaki előírás”: a valamely termék,
eljárás vagy szolgáltatás által teljesítendő 
műszaki követelményeket részletező 
dokumentum, amely az alábbi 
tulajdonságok valamelyikét határozza meg:

Or. pl
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Indokolás

EN 45020-ként jóváhagyva.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) „nyugalmi elv”: a nemzeti 
szabványügyi szervek tartózkodnak a már 
folyamatban lévő projektek 
továbbvitelétől;

Or. pl

Indokolás

E meghatározás a 98/34/EGK irányelv 4. és 7. cikkében jelenik meg.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nemzeti szabványügyi testületek nem 
emelhetnek kifogást egy adott 
szabványosításnak valamely európai 
szabványügyi testület munkaprogramjába 
történő felvétele iránt.

(5) A nemzeti szabványügyi testületek nem 
emelhetnek kifogást a programjukban 
szereplő, az európai szabványügyi
testületek által megállapított szabályoknak 
megfelelően európai szinten tárgyalt 
szabványosítási témával kapcsolatban, és 
nem hozhatnak olyan intézkedéseket, 
amelyek hátrányosan befolyásolhatják az 
erre vonatkozó döntést.

Or. pl

Indokolás

Javasolt, hogy a nemzeti szabványügyi szervek csak az ellen emelhessenek kifogást, hogy egy 
adott szabványosítási témát munkaprogramjukba felvegyék. Jelenleg ez a szakosodott 
szabványügyi bizottságokban az érdekelt felek szakértői által hozott döntések alapján történik. 
A szabványok piaci megfelelősége és önkéntes jellege két lényeges alapelv.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Valamely európai szabvány 
kidolgozása közben, illetve jóváhagyása 
után a nemzeti szabványügyi szervek nem 
hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek 
kedvezőtlenül befolyásolhatják a 
harmonizáció célját, és különösen – egy 
meghatározott időn belül – nem tehetnek 
közzé olyan újabb vagy aktualizált 
szabványt, amely nem áll teljes 
összhangban a meglévő európai 
szabvánnyal.

Or. pl

Indokolás

Ez a rendelkezés megfelelne a 98/34/EK irányelvből átvett nyugalmi elvnek.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

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

a) új munkatételek iránti javaslat és azok 
elfogadása;

a) új munkatételek iránti javaslat és azok 
elfogadása;
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b) a javaslatok műszaki megvitatása; b) a javaslatok műszaki megvitatása;
c) a tervezetekkel kapcsolatos észrevételek 
benyújtása;

c) a tervezetekkel kapcsolatos észrevételek 
benyújtása;

d) a meglévő európai szabványok és 
szabvány jellegű dokumentumok 
felülvizsgálata;

d) a meglévő európai szabványok és 
szabvány jellegű dokumentumok 
felülvizsgálata;

e) az európai szabványok és szabvány 
jellegű dokumentumok terjesztése és 
azokkal kapcsolatos tudatosság növelése.

e) tájékoztatás nyújtása az európai
szabványokról és szabvány jellegű
dokumentumokról;

Or. pl

Indokolás

Az érdekeltek európai szabványosításba való bevonását nemzeti szabványügyi szerveken 
keresztül kell biztosítani. Ezután a nemzeti konszenzust egy küldött uniós szinten ismerteti (a 
nemzeti képviselet elve). Az európai szabványok terjesztéséhez való jognak továbbra is a 
nemzeti szabványügyi szervek kezében kell maradnia. Az értékesítésükből származó 
bevételeknek az európai szabványosítás finanszírozását kell szolgálnia.

Módosítás 19

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 szervezetek a 
műszaki szinten elősegítik a vállalkozások, 
kutatóközpontok, egyetemek és minden 
egyéb jogi személy megfelelő
képviseletének részvételét 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.

Or. pl
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Indokolás

Az érdekeltek bevonása attól függően változik majd, hogy egy adott projekt a piac 
szempontjából milyen jelentőséggel bír. Mivel a részvételhez speciális ismeretekre, fontos 
képesítésekre, érdeklődésre és forrásokra van szükség, a rendelet 5. cikke és III. melléklete 
csak bizonyos szervezetek és érdekelt csoportok számára biztosít előjogokat. E rendelkezés az 
egyenlő erőviszonyok elvének megsértéseként is értelmezhető.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott éves európai 
szabványosítási munkaprogramot a 18. 
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni; emellett e folyamatba be kell 
vonni az európai szabványügyi 
szervezeteket is.

Or. pl

Indokolás

E pontot a piaci megfelelőség, az érdekeltek bevonása és az eljárások átláthatósága 
érdekében kell beilleszteni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
említett elfogadásától számított egy
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi szervezetet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.
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Or. pl

Indokolás

Az indokolás kiemeli, hogy foglalkozni kell a szabványok kidolgozásához szükséges idő 
kérdésével. Az eljárások optimalizálásának valamennyi érdekelt félre hatással kell lennie. 
Ezért javasolt, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalához szükséges időt 
egy hónapra csökkentsék (ugyanennyi idő áll az európai szabványügyi szervezetek 
rendelkezésére, hogy egy kérelem elfogadásáról határozatot hozzanak).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet — cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabványok az IKT területén Műszaki előírások az IKT területén

Or. pl

Indokolás

A szabványokat a származási régiójuknak vagy kifejlesztésük módjának megfelelően és nem 
az ipari ágazatnak megfelelően határozzák meg. Ezenfelül a szabvány meghatározásában az 
„IKT műszaki előírások” fogalom valódi jelentése tekintetében nincs kellő egyértelműség. 

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.

1. 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 ismerhet el az IKT 
területén.

2. Az (1) bekezdésben említett határozatot 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni; emellett az 
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elfogadás folyamatába be kell vonni az 
európai szabványügyi szervezeteket is.

Or. pl

Indokolás

Az IKT-szabványosítás legitimitásának kérdése még nincs megoldva. A konzorciumokra kirótt 
kötelezettségek jelentősen enyhébbnek tűnnek, mint a szabványügyi szervezetekre 
vonatkozóak. A szabványügyi szervezetek által végzett szabványosítás előnye, hogy biztosítja 
a szabványok egységességét, ami pedig a termékek és rendszerek működőképességét 
szavatolja. A II. melléklet e kulcsfontosságú kérdésre nem tér ki.

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.

Or. pl

Indokolás

Az IKT-szabványosítás legitimitásának kérdése még nincs megoldva. A konzorciumokra kirótt 
kötelezettségek jelentősen enyhébbnek tűnnek, mint a szabványügyi szervezetekre 
vonatkozóak.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az IKT területén a szabványok
elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben 

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

meghatározott kritériumok műszaki 
fejlődéshez történő igazítása;

Or. pl

Indokolás

A javasolt meghatározásokkal való terminológiai összhangot célzó módosítás. 

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság. A bizottság együttműködik az 
európai szabványügyi szervezetekkel.

Or. pl

Indokolás

A bizottság meghatározásának módja aggodalmakat kelt, mivel arra utal, hogy az 
átláthatóság jelenlegi szintje jelentős mértékben csökken. Nem egyértelmű, hogy az európai 
szabványügyi szervezetek és a nemzeti szabványügyi szervek milyen módon vesznek részt a 
folyamatban.


