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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συµβάλλει 

επίσης στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 

κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 

διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα µέσα 

επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 

και την καινοτοµία. Τα πρότυπα έχουν 

θετικές οικονοµικές συνέπειες, π.χ., 

προάγοντας την οικονοµική 

αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 

και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και 

βελτιωµένων προϊόντων ή αγορών και 

καλύτερων όρων εφοδιασµού. Εποµένως, 

τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 

ανταγωνισµό και µειώνουν το κόστος 

παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 

οικονοµίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα 

ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν 

την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες 

και να διασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα και τη συµβατότητα, 

αυξάνοντας, µε τον τρόπο αυτό, την αξία 

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συµβάλλει 

επίσης στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 

κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 

διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα µέσα 

επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 

και την καινοτοµία. Η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση ενισχύει τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας, όταν καθιερώνεται σε 
συντονισµό µε τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
Τυποποίησης, και συγκεκριµένα τον 
∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO), τη 
∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) 
και τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU). Τα πρότυπα έχουν θετικές 
οικονοµικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας 

την οικονοµική αλληλοδιείσδυση στην 

εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την 

ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων 

προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων 

εφοδιασµού. Εποµένως, τα πρότυπα 
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για τους καταναλωτές. αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισµό 

και µειώνουν το κόστος παραγωγής και 

πώλησης, ωφελώντας την οικονοµία 

γενικά και τους καταναλωτές ιδιαίτερα. Τα 

πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να 

βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν 

πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα και τη συµβατότητα, 

αυξάνοντας, µε τον τρόπο αυτό την 

ασφάλεια και την αξία για τους 

καταναλωτές. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 

δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). 

(3) Τι ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης 
είναι ένα σύστηµα προαιρετικό και 
καθοδηγούµενο από την αγορά, 
οργανωµένο µε βάση τις αρχές του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου (∆ΟΕ) 
που παγιώνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της 
συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο 
εµπόριο. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
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). 

Αιτιολόγηση 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το στρατηγική όραµα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ((2011)311 

τελικό), αναφέρεται στη Συµφωνία του ΠΟΕ για τα Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο ως µια 

διεθνώς συµφωνηµένη βάση για κεντρικέ αρχές της τυποποίησης. Στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού και σύµφωνα µε τις προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 

στον τοµέα των προτύπων, πρέπει να γίνει αναφορά στα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια του 

ΠΟΕ· η κατάρτιση νέων καταλόγων µε αρχές ενδέχεται να δηµιουργήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης 

µε τα εν λόγω κριτήρια. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραµατίζουν 

έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

εσωτερική αγορά, κυρίως µέσω του 
τεκµηρίου πιστότητας των προϊόντων που 

πρόκειται να διατεθούν στην αγορά µε τις 

βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 

προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 

ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραµατίζουν 

έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

εσωτερική αγορά, για παράδειγµα µέσω 
του τεκµηρίου πιστότητας των προϊόντων 

που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά µε 

τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 

προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 

ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

Αιτιολόγηση 

Η πλειονότητα των προτύπων δεν υποστηρίζει άµεσα τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη νοµοθεσία, 

κάτι το οποίο καθιστά παραπλανητική την εν λόγω διατύπωση. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η τυποποίηση διαδραµατίζει 
διαρκώς σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές 
εµπόριο και στο άνοιγµα των αγορών. 
Σύµφωνα µε τη συµφωνία για την τεχνική 
συνεργασία µεταξύ ISO και CEN 
(συµφωνία της Βιέννης) και τη συµφωνία 
της ∆ρέσδης, η Ένωση επιδιώκει να 
προωθεί την εκπόνηση προτύπων σε 
διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
βιοµηχανιών στη διεθνή σκηνή. 
Εντούτοις, η τυποποίηση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί επίσης από τρίτες χώρες 
ως µέσο στρέβλωσης του ανταγωνισµού, 
µε τη δηµιουργία εµποδίων στις 
συναλλαγές. Για τον 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  5 

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 θα πρέπει να 
αναληφθεί κατά προτεραιότητα σε σχέση 
µε την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4γ) Επιπλέον των προτύπων που 
εκπονούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης, 
τεχνικές προδιαγραφές εκπονούνται 
επίσης από φόρουµ και κοινοπραξίες. Οι 
εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι 
χρήσιµες στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχουν ήδη πρότυπα. Χάρη κυρίως 
στη διεθνή διάσταση των φόρουµ και των 
κοινοπραξιών, οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές επιτρέπουν το άνοιγµα των 
αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
περιορίζουν τα τεχνικά εµπόδια στις 
συναλλαγές, ειδικότερα στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η Ένωση θα πρέπει 
να προωθήσει τις επαφές µεταξύ των 
οργανισµών τυποποίησης και των φόρουµ 
και κοινοπραξιών αυτών, µεριµνώντας 
παράλληλα ώστε να αποφευχθεί η 
δηµιουργία συστήµατος που θα 
ανταγωνίζεται την τυποποίηση. 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο θα πρέπει να είναι ακριβή 
στον καθορισµό των απαραίτητων 
απαιτήσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας 
σε σχέση µε την εναρµόνιση των 
συνθηκών για την εµπορία προϊόντων, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερµηνείες 
εκ µέρους των οργανισµών τυποποίησης 
όσον αφορά τους στόχους και το επίπεδο 
προστασίας που ορίζει η συγκεκριµένη  
νοµοθεσία. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 15 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε 

το µέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010) 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος Τροπολογία 

 (5α) Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, 
σχετικά µε το µέλλον της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης1 περιλαµβάνει σηµαντικό 
αριθµό στρατηγικών συστάσεων σχετικά 
µε την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Τυποποίησης. 

 _____________ 

 1ΕΕ C 70 Ε, 8.3.2012, σ. 56.  

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (8α) Όταν η Επιτροπή ζητεί, σύµφωνα µε 
το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισµού, από τους ευρωπαϊκούς 
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οργανισµούς τυποποίησης να σχεδιάσουν 
ή να εκπονήσουν ευρωπαϊκό πρότυπο, θα 
πρέπει να σέβεται την κατανοµή 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών µελών όπως ορίζεται στη 
ΣΛΕΕ και ειδικότερα στα άρθρα 14, 151, 
152, 153, 165, 166 και 168 και το 
Πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού 
συµφέροντος, που αφορούν την 
κοινωνική πολιτική, την επαγγελµατική 
κατάρτιση, τη δηµόσια υγεία και τις 
υπηρεσίες γενικού συµφέροντος που 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος.   

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 

εκδίδονται από εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, γεγονός που θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε αντικρουόµενα πρότυπα και 

τεχνικά εµπόδια στην εσωτερική αγορά. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την 

εσωτερική αγορά και για την 

αποτελεσµατικότητα της τυποποίησης 

στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 

τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και 

της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες 

και τις µελλοντικές εργασίες τυποποίησης. 

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 

να ευθυγραµµίζεται µε το παράρτηµα 3 της 

συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο 

εµπόριο, η οποία εγκρίθηκε µε την 

απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 10ης ∆εκεµβρίου 1979, 

για τη σύναψη των πολυµερών συµφωνιών 

που προκύπτουν από τις εµπορικές 

διαπραγµατεύσεις 1973 - 1979. 

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 

εκδίδονται από εθνικούς οργανισµούς 
τυποποίησης, γεγονός που θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε αντικρουόµενα πρότυπα και 

τεχνικά εµπόδια στην εσωτερική αγορά. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την 

εσωτερική αγορά και για την 

αποτελεσµατικότητα της τυποποίησης 

στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 

τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, 
των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης 

και της Επιτροπής όσον αφορά τις 

τρέχουσες και τις µελλοντικές εργασίες 

τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων σχετικά µε τη διευθέτηση περί 
της αποφυγής λήψης νέων µέτρων, που 
εφαρµόζεται στους εθνικούς οργανισµούς 
τυποποίησης στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης. 
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 

να ευθυγραµµίζεται µε το παράρτηµα 3 της 

συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο 

εµπόριο, η οποία εγκρίθηκε µε την 

απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 10ης ∆εκεµβρίου 1979, 

για τη σύναψη των πολυµερών συµφωνιών 

που προκύπτουν από τις εµπορικές 
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διαπραγµατεύσεις 1973 - 1979. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα πρότυπα µπορούν να βοηθήσουν 

την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιµετωπίσει 

τις σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 

όπως την κλιµατική αλλαγή, τη βιώσιµη 

χρήση των πόρων, τη γήρανση του 

πληθυσµού και την καινοτοµία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο 

στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 

τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 

διευρυνόµενες αγορές, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις της και 

να διευκολύνει τις εµπορικές συναλλαγές. 

(12) Τα πρότυπα, µολονότι αποτελούν 
κατά κύριο λόγο µέσα που καθοδηγούνται 
από την αγορά και χρησιµοποιούνται σε 
προαιρετική βάση από τους 
ενδιαφερόµενους, µπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιµετωπίσει 

τις σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 

όπως την παγκοσµιοποίηση, την 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, 
την καινοτοµία, τις αδυναµίες στην 
εσωτερική αγορά, την κλιµατική αλλαγή, 
τη βιώσιµη χρήση των πόρων, τη γήρανση 

του πληθυσµού, την ένταξη των ατόµων 
µε αναπηρία, την προστασία των 
καταναλωτών, την ασφάλεια και τις 
συνθήκες εργασίας, και την κοινωνική 
ένταξη. Η Ευρώπη, αναλαµβάνοντας 
ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα 

ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν 

λόγω διευρυνόµενες αγορές, θα µπορούσε 

να δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις της και 

να διευκολύνει τις εµπορικές συναλλαγές, 

ιδίως για τις µικρού και µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αποτελούν το 
µεγαλύτερο µέρος των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.  

Τροπολογία  12 

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 

(13) Τα πρότυπα είναι σηµαντικά εργαλεία 

για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων 
(ΜΜΕ), των οποίων η συµµετοχή στη 
διαδικασία του συστήµατος τυποποίησης 
είναι κεφαλαιώδης για την τεχνική 
πρόοδο στην Ένωση. Κατά συνέπεια, οι 
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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. 

κανόνες τυποποίησης θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ενεργή συµβολή των 
ΜΜΕ στα πρότυπα µε τις καινοτόµες 
τεχνολογικές λύσεις τους, βελτιώνοντας 
τη συµµετοχή τους στις προσπάθειες 
τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο, όπου 
µπορούν να είναι πιο αποτελεσµατικές 
λόγω του χαµηλότερου κόστους και της 
έλλειψης γλωσσικών φραγµών, σύµφωνα 
µε την αρχή της µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στο εθνικό επίπεδο. Είναι, 
κατά συνέπεια, σηµαντικό, ο παρών 
κανονισµός να βελτιώσει την 
εκπροσώπηση και τη συµµετοχή των 
ΜΜΕ στις εθνικές τεχνικές επιτροπές και 
να διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβασή 
τους σε πρότυπα. Οι εθνικοί οργανισµοί 
τυποποίησης θα πρέπει να παροτρύνουν 
τους εκπροσώπους τους να λαµβάνουν 
υπόψη τις απόψεις των ΜΜΕ στις 
ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές.  

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a) Είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ 
των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, 
σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο 
διευκόλυνσης και ενίσχυσης της 
συµµετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησης. 

Τροπολογία  14 

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 

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 

ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 

των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα 

υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τοµείς 
στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισµός θα πρέπει να διευκολύνει και 
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εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία 

ευρωπαϊκής τυποποίησης µέσω µιας 

οντότητας µε κατάλληλα προσόντα. 

να ενθαρρύνει την κατάλληλη συµµετοχή 
των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής 

τυποποίησης µέσω µιας οντότητας που θα 
βρίσκεται σε ουσιαστική επαφή µε τις 
ΜΜΕ και µε τις οργανώσεις τους σε 
εθνικό επίπεδο, και θα τις εκπροσωπεί 
δεόντως. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα πρότυπα µπορούν να έχουν 

αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 

ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευηµερία 

των πολιτών, στην αποτελεσµατικότητα 

των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 

προσβασιµότητα και σε άλλους τοµείς 

δηµόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 

η συµβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται µε 
τη στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν 

τα συµφέροντα των καταναλωτών, το 

περιβάλλον και τους κοινωνικούς 

συντελεστές. 

(15) Τα πρότυπα µπορούν να έχουν 

αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 

ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευηµερία 

των πολιτών, στην αποτελεσµατικότητα 

των δικτύων, στο περιβάλλον, τις 
συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, στην 
προσβασιµότητα και σε άλλους τοµείς 

δηµόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 

η συµβολή των συντελεστών που 
εκπροσωπούν τα δηµόσια και κοινωνικά 
συµφέροντα στην κατάρτιση προτύπων 
ενισχύονται µε τη στήριξη οργανώσεων 
που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, 

συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε 
αναπηρίες, τη δηµόσια υγεία, το 
περιβάλλον, και άλλους κοινωνικούς 

συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων 
εκπροσώπων των εργοδοτών και των 
εργαζοµένων («κοινωνικοί εταίροι»).  

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο 

Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει 

σηµαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης 

µε σκοπό την αξιολόγηση αυτών των 

επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής. 

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό 

Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής (ΚΚΕρ) 

έχει αναπτύξει σηµαντικά εργαλεία 

ελεύθερης πρόσβασης µε σκοπό την 

αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων σε όλο 

τον κύκλο ζωής. Εποµένως, ο παρών 
κανονισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
το ΚΚΕρ µπορεί να διαδραµατίσει ενεργό 
ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστηµα 
τυποποίησης. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η βιωσιµότητα της συνεργασίας 

µεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού 

συστήµατος τυποποίησης εξαρτάται από 

τον προσεκτικό προγραµµατισµό των 

µελλοντικών αιτηµάτων για την κατάρτιση 

προτύπων. Ο προγραµµατισµός αυτός θα 

µπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως µε τη 

συµβολή των ενδιαφεροµένων. Καθώς η 

(17) Η βιωσιµότητα της συνεργασίας 

µεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού 

συστήµατος τυποποίησης εξαρτάται από 

τον προσεκτικό προγραµµατισµό των 

µελλοντικών αιτηµάτων για την κατάρτιση 

προτύπων. Ο προγραµµατισµός αυτός θα 

µπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως µε τη 

συµβολή των ενδιαφεροµένων, µε τη 
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οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη 

δυνατότητα να ζητηθεί από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να 

καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται 

σκόπιµο να υπάρξει ένας καλύτερος 

προγραµµατισµός µε µεγαλύτερη 

διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου 

προγράµµατος εργασιών, ο οποίος θα 

πρέπει να περιλαµβάνει την επισκόπηση 

όλων των αιτηµάτων για πρότυπα που 

προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. 

θέσπιση µηχανισµών για τη συγκέντρωση 
γνωµών και τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ όλων 
των ενδιαφερόµενων µερών.  Καθώς η 
οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη 

δυνατότητα να ζητηθεί από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να 

καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται 

σκόπιµο να υπάρξει ένας καλύτερος 

προγραµµατισµός µε µεγαλύτερη 

διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου 

προγράµµατος εργασιών, ο οποίος θα 

πρέπει να περιλαµβάνει την επισκόπηση 

όλων των αιτηµάτων για πρότυπα που 

προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε 

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

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρµονίζουν 

τους όρους εµπορίας των προϊόντων 

προβλέπουν ότι η Επιτροπή µπορεί να 

ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης την έκδοση 

εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων 

βάσει των οποίων τεκµαίρεται η πιστότητα 

µε τις εφαρµοζόµενες βασικές απαιτήσεις. 

Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νοµοθετικές 

πράξεις περιέχουν µεγάλο φάσµα 

διατάξεων σχετικά µε αντιρρήσεις ως προς 

αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν 

καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες 

τις προβλεπόµενες απαιτήσεις. Οι 

αποκλίνουσες διατάξεις που δηµιουργούν 

αβεβαιότητα στους οικονοµικούς 

παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης 

περιλαµβάνονται ιδίως στην οδηγία 

89/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης 

∆εκεµβρίου 1989, για την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρµονίζουν 

τους όρους εµπορίας των προϊόντων 

προβλέπουν ότι η Επιτροπή µπορεί να 

ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης την έκδοση 

εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων 

βάσει των οποίων τεκµαίρεται η πιστότητα 

µε τις εφαρµοζόµενες βασικές απαιτήσεις. 

Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νοµοθετικές 

πράξεις περιέχουν µεγάλο φάσµα 

διατάξεων σχετικά µε αντιρρήσεις ως προς 

αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν 

καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες 

τις προβλεπόµενες απαιτήσεις. Οι 

αποκλίνουσες διατάξεις που δηµιουργούν 

αβεβαιότητα στους οικονοµικούς 

παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης 

περιλαµβάνονται ιδίως στην οδηγία 

89/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης 

∆εκεµβρίου 1989, για την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 
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τα µέσα ατοµικής προστασίας, στην οδηγία 

93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των 

διατάξεων περί της εµπορίας και του 

ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής 

χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 

σχετικά µε την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις 

συσκευές και τα συστήµατα προστασίας 

που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες 

ατµόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα 

σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για 

την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε τους 

ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό 

πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 

τα όργανα µετρήσεων, στην οδηγία 

2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Μαΐου 2007, σχετικά µε τη διάθεση 

στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην 

οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε τα 

απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 

2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε τα όργανα 

ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθεί 

στον παρόντα κανονισµό η ενιαία 

διαδικασία που προβλέπεται στην 

απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 

τα µέσα ατοµικής προστασίας, στην οδηγία 

93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 1993, για την εναρµόνιση των 

διατάξεων περί της εµπορίας και του 

ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής 

χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 

σχετικά µε την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις 

συσκευές και τα συστήµατα προστασίας 

που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες 

ατµόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα 

σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για 

την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε τους 

ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό 

πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 

τα όργανα µετρήσεων, στην οδηγία 

2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Μαΐου 2007, σχετικά µε τη διάθεση 

στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην 

οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε τα 

απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 

2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε τα όργανα 

ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθεί 

στον παρόντα κανονισµό η ενιαία 

διαδικασία που προβλέπεται στην 

απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
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κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και 

για την κατάργηση της απόφασης 

93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου, και να 

απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν 

λόγω οδηγιών. 

κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και 

για την κατάργηση της απόφασης 

93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου, και να 

απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν 

λόγω οδηγιών, και να χορηγηθεί, 
επιπλέον, και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωµα αµφισβήτησης 
εναρµονισµένων προτύπων που δεν 
ικανοποιούν, ή δεν ικανοποιούν πλήρως, 
όλες τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις 
της αντίστοιχης νοµοθεσίας, στην 
περίπτωση που έχουν εγκριθεί µε τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε 

το µέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010). ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο συµµετέχει σε ίση βάση µε το Συµβούλιο στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, είναι 

εύλογο να επεκταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωµα αµφισβήτησης ενός 

εναρµονισµένου προτύπου. 

Τροπολογία  22 

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 

(19) Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να 

αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό το 

πλήρες εύρος των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών κατά την παροχή 
υπηρεσιών υλικού, λογισµικού και 

τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. µε την 

επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που 
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 
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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 

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. 

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 

σχεδιασµό, τον υπολογισµό και την 

εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των 

προϊόντων, ή ισοδύναµων µέσων. Ωστόσο, 
οι τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από 

άλλους οργανισµούς κατάρτισης προτύπων 

και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις 

κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που 

προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο 

να προβλεφθεί η δυνατότητα να µπορούν 

οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δηµόσιες 

συµβάσεις να αναφέρονται σε τεχνικές 
προδιαγραφές στον τοµέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται 

στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον 

τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την 

παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να 

ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και να 

προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την 

καινοτοµία. 

Τροπολογία  23 

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 

(20) Ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές 
στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν 
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µε τα κριτήρια του παραρτήµατος 3 της 

συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο 

εµπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών 

κανονισµός θα πρέπει να καθιερώνει µια 

διαδικασία για την επιλογή των προτύπων 
στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις 

δηµόσιες συµβάσεις, προϋποθέτοντας 

ευρεία διαβούλευση µε πολλούς 

ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων 

των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, επιχειρήσεων και δηµόσιων 

αρχών. Ο παρών κανονισµός θα πρέπει 

επίσης να ορίζει απαιτήσεις, µε τη µορφή 

καταλόγου χαρακτηριστικών, για τα εν 
λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες 
τυποποίησής τους. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι 

πολιτικής δηµόσιου συµφέροντος και 

γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της 

κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να 

βασίζονται σε κριτήρια που 

διαµορφώνονται στο πλαίσιο του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για 

τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης. 

καταρτίζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια 

του παραρτήµατος 3 της συµφωνίας για τα 

τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Για τον λόγο 

αυτό, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 

καθιερώνει µια διαδικασία για την επιλογή 

των τεχνικών προδιαγραφών στον τοµέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν στις δηµόσιες 

συµβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία 

διαβούλευση µε πολλούς 

ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων 

των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, επιχειρήσεων και δηµόσιων 

αρχών. Ο παρών κανονισµός θα πρέπει 

επίσης να ορίζει απαιτήσεις, µε τη µορφή 

καταλόγου χαρακτηριστικών, για τις εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις 
σχετικές διαδικασίες ανάπτυξής τους. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι 

πολιτικής δηµόσιου συµφέροντος και 

γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της 

κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να 

βασίζονται σε κριτήρια που 

διαµορφώνονται στο πλαίσιο του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για 

τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Για να τονωθεί η καινοτοµία και ο 

ανταγωνισµός µεταξύ τυποποιηµένων 
λύσεων, η αναγνώριση µιας συγκεκριµένης 
τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να 

εµποδίζει την αναγνώριση µιας 

ανταγωνιστικής τεχνικής προδιαγραφής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισµού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει 

να προϋποθέτει την ικανοποίηση των 

χαρακτηριστικών και µια ελάχιστη 
αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από 

την αγορά. Η αποδοχή από την αγορά δεν 
θα πρέπει να ερµηνεύεται ως ευρεία 

(21) Για να τονωθεί η καινοτοµία και ο 

ανταγωνισµός, η αναγνώριση µιας 

συγκεκριµένης τεχνικής προδιαγραφής δεν 

θα πρέπει να εµποδίζει την αναγνώριση 

µιας τεχνικής προδιαγραφής σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να 

προϋποθέτει την ικανοποίηση των 

χαρακτηριστικών και τη σηµαντική 
αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από 

την αγορά. 
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εφαρµογή της προδιαγραφής στην αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Οι λύσεις για την τυποποίηση δεν πρέπει να είναι µεταξύ τους αντικρουόµενες. Θα πρέπει να 

υπάρχει µια συνεκτική δέσµη προτύπων. Οι τυποποιηµένες τεχνικές λύσεις πρέπει να 

διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να µπορούν να ανταγωνίζονται στους 

τοµείς του σχεδιασµού ή των υπηρεσιών Για τους καταναλωτές οι τυποποιηµένες τεχνικές λύσεις 

πρέπει να αποτελούν σαφείς δείκτες, ώστε να ξέρουν τι να αγοράζουν. 

Τροπολογία  25 

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. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 

στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να 

κρίνεται σκόπιµο να ενθαρρυνθεί, ή να 

απαιτηθεί, η συµµόρφωση µε καθορισµένα 

πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειµένου 

να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η 

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 

στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να 

κρίνεται σκόπιµο να ενθαρρυνθεί, ή να 

απαιτηθεί, η συµµόρφωση µε καθορισµένα 

πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειµένου 

να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η 
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ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. 

Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί επίσης 

ορισµένα καθορισµένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα να µην ικανοποιούν πλέον τις 

ανάγκες των καταναλωτών ή να 

εµποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για 

τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί 

τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να 

συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή 

προδιαγραφών που δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση 

τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την 
εφαρµογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα 
και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω 

κατάλογο. 

ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. 

Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί επίσης 

ορισµένα καθορισµένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα να µην ικανοποιούν πλέον τις 

ανάγκες των καταναλωτών ή να 

εµποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για 

τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί 

τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να 

συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή 

προδιαγραφών που δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση 

τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή 

προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά· έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν εθελοντικό 

χαρακτήρα. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Η χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει 

επίσης να µπορεί να καλύπτει 

προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές 

δραστηριότητες για την καθιέρωση 

προτύπων ή άλλων προϊόντων 

τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως 

για τις εργασίες που περιλαµβάνουν 

έρευνα, τη σύνταξη νοµοπαρασκευαστικών 

εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών 

δοκιµών και την επικύρωση ή αξιολόγηση 
προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα 

πρέπει επίσης να συνεχιστεί µέσω 

(29) Η χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει 

επίσης να µπορεί να καλύπτει 

προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές 

δραστηριότητες για την καθιέρωση 

προτύπων ή άλλων προϊόντων 

τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως 

για τις εργασίες που περιλαµβάνουν 

έρευνα, τη σύνταξη νοµοπαρασκευαστικών 

εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών 

δοκιµών. Η προώθηση της τυποποίησης σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει 

επίσης να συνεχιστεί µέσω προγραµµάτων 

που αφορούν την τεχνική συνδροµή και 
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προγραµµάτων που αφορούν την τεχνική 

συνδροµή και συνεργασία µε τρίτες χώρες. 

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 

και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται 

σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα 

χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους 
οργανισµούς µε προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων ή, κατά περίπτωση, µε ανάθεση 

συµβάσεων. 

συνεργασία µε τρίτες χώρες. Για να 

βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται 

σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα 

χορήγησης επιδοτήσεων σε οντότητες που 
εκτελούν τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες µε προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, 

µε ανάθεση συµβάσεων. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για να επικαιροποιούνται οι 

κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, να προσαρµόζονται τα 

κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων 

στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στις 

τεχνικές εξελίξεις και για να 

προσαρµόζονται τα κριτήρια για τις 

οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και 

κοινωνικούς συντελεστές σε περαιτέρω 

εξελίξεις όσον αφορά τον µη 
κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα και την 
αντιπροσωπευτικότητά τους, η 

αρµοδιότητα της έκδοσης πράξεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, 

όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 

παραρτηµάτων του παρόντος κανονισµού. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

πραγµατοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, µεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

(33) Για να επικαιροποιούνται οι 

κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, να προσαρµόζονται τα 

κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων 

στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στις 

τεχνικές εξελίξεις και για να 

προσαρµόζονται τα κριτήρια για τις 

οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και 

κοινωνικούς συντελεστές σε περαιτέρω 

εξελίξεις όσον αφορά την 

αντιπροσωπευτικότητά τους, η 

αρµοδιότητα της έκδοσης πράξεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, 

όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 

παραρτηµάτων του παρόντος κανονισµού. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

πραγµατοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, µεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η συµβουλευτική διαδικασία θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται για τις 

εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 

αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα τις 

οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένες 

και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα 

εκάστοτε εναρµονισµένα πρότυπα δεν 

έχουν ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δεδοµένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν 

συνεπαγόταν ήδη τεκµήριο πιστότητας µε 

τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην 

ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία 

εναρµόνισης. 

(36) Η συµβουλευτική διαδικασία θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται για τις 

εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 

αντιρρήσεις στο ετήσιο ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα εργασιών τυποποίησης και σε 
εναρµονισµένα πρότυπα τις οποίες η 

Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένες και όταν 

τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε 

εναρµονισµένα πρότυπα δεν έχουν ακόµα 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι το 

σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη 

τεκµήριο πιστότητας µε τις βασικές 

απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα 

ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη πρέπει να εκφέρουν τη γνώµη τους σχετικά µε το πρόγραµµα των εργασιών 

τυποποίησης. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 37 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τις εκτελεστικές 

αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 

εναρµονισµένα πρότυπα τις οποίες η 

Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένες και όταν 

τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 

εναρµονισµένο πρότυπο έχουν ήδη 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι αυτή 

η απόφαση θα µπορούσε να είχε συνέπειες 

στο τεκµήριο πιστότητας µε τις ισχύουσες 

βασικές απαιτήσεις. 

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τις εκτελεστικές 

αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 

εναρµονισµένα πρότυπα τις οποίες η 

Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένες και όταν 

τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 

εναρµονισµένο πρότυπο έχουν ήδη 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι αυτή 

η απόφαση θα µπορούσε να είχε συνέπειες 

στο τεκµήριο πιστότητας µε τις ισχύουσες 

βασικές απαιτήσεις. Οι εθνικές αρχές θα 
πρέπει να προσφέρουν τη συµβολή τους 
µέσω των εθνικών οργανισµών 
τυποποίησης κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας τυποποίησης, έτσι ώστε να 
περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο 
οι τροποποιήσεις στην κατάσταση των 
εναρµονισµένων προτύπων µετά τη 
δηµοσίευση των παραποµπών στα 
πρότυπα αυτά στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 98/34/ΕΚ, 
89/686/ΕΟΚ, 93/15/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ, 

94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 

και 2009/23/ΕΚ θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. 

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 89/686/ΕΟΚ, 

93/15/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 

και 2009/23/ΕΚ θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες 

σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες 

σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, 
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των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 

προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 

υπέρ της νοµοθεσίας και των πολιτικών 

της Ένωσης για την εναρµόνιση, την 

αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 

τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») 

και τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης. 

των εθνικών οργανισµών τυποποίησης και 
της Επιτροπής, την καθιέρωση 

ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων 

της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα 

και υπηρεσίες υπέρ της νοµοθεσίας και 

των πολιτικών της Ένωσης για την 

εναρµόνιση, την αναγνώριση τεχνικών 

προδιαγραφών στον τοµέα των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ»), τη 

χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης, καθώς και τους όρους µιας 
ισόρροπης εκπροσώπησης των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων των 
ενδιαφεροµένων παραγόντων. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειµένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρµογές σε όλο το κείµενο.) 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 

για επανειληµµένη ή διαρκή εφαρµογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 

υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 

µία από τις εξής κατηγορίες: 

1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 

που έχουν καταρτιστεί µε συναίνεση και 
έχουν εγκριθεί από αναγνωρισµένο 
οργανισµό τυποποίησης για 
επανειληµµένη ή διαρκή χρήση, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 

και οι οποίες υπάγονται σε µία από τις εξής 

κατηγορίες: 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 

έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισµό 

τυποποίησης· 

α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 

έχει εκδοθεί από ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης· 

Τροπολογία  36 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 

οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης· 

β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 

οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 
πρόκειται να εφαρµοστεί, µέσω της 
δηµοσίευσής του, ως ταυτόσηµο εθνικό 
πρότυπο, και υποχρεώνει τα µέλη των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης να 
καταργήσουν οποιοδήποτε υφιστάµενο 
αντιτιθέµενο εθνικό πρότυπο· 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 

πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής για την 

εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας 

εναρµόνισης· 

γ) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 

πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής για την 

εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας 

εναρµόνισης, για το οποίο δηµοσιεύεται 
παραποµπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 

έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης· 

δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 

έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισµό 
τυποποίησης· 

Τροπολογία  39 

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 

∆ιαγράφεται 
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της επικοινωνίας. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές 

που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο 

καθορίζει ένα από τα εξής: 

4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές 

που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο 

προδιαγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις που 
πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, µια 
διεργασία, µια υπηρεσία ή ένα σύστηµα 
και το οποίο καθορίζει ένα από τα εξής: 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 

απόδοσης, διαλειτουργικότητας και 

ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 

που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 

ονοµασία µε την οποία πωλείται, την 

ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις 

µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη 

σήµανση ή την επισήµανση, καθώς και τις 

διαδικασίες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης· 

α) τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, η 

απόδοση, η διαλειτουργικότητα, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η δηµόσια 
υγεία, και η ασφάλεια, ή τις διαστάσεις 
του, συµπεριλαµβανοµένων των 

απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν 

όσον αφορά την ονοµασία µε την οποία 

πωλείται, την ορολογία, τα σύµβολα, τις 

δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη 

συσκευασία, τη σήµανση ή την 

επισήµανση, καθώς και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από 

µια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 

απόδοσης, διαλειτουργικότητας και 

ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των 

απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο 

όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 

γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από 

µια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 

η απόδοση, η διαλειτουργικότητα, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
δηµόσια υγεία, η ασφάλεια, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 
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παρέχονται στον παραλήπτη, σύµφωνα µε 

το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ· 

που ισχύουν για τον πάροχο όσον αφορά 

τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

στον παραλήπτη, σύµφωνα µε το άρθρο 22 

παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ· 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το αργότερο κατά τη δηµοσιοποίηση 
του προγράµµατος εργασιών του, 

οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός και εθνικός 

οργανισµός τυποποίησης κοινοποιεί την 

κατάρτιση του εν λόγω προγράµµατος 

στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, καθώς 

και στην Επιτροπή. 

4. Το αργότερο δύο µήνες πριν από τη 
δηµοσιοποίηση του προγράµµατος 

εργασιών του, οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός 

και εθνικός οργανισµός τυποποίησης 

κοινοποιεί την κατάρτιση του εν λόγω 

προγράµµατος στους υπόλοιπους 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς 

τυποποίησης, καθώς και στην Επιτροπή, 

που, εν συνεχεία, αποστέλλουν τις 
παρατηρήσεις τους το αργότερο εντός 
ενός µηνός από την εν λόγω κοινοποίηση. 

Τροπολογία  46 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την 

ένταξη ενός αντικειµένου τυποποίησης στο 

πρόγραµµα εργασιών ενός ευρωπαϊκού 

οργανισµού τυποποίησης. 

5. Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης δεν 

προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την 

ένταξη ενός αντικειµένου τυποποίησης στο 

πρόγραµµα εργασιών ενός ευρωπαϊκού 

οργανισµού τυποποίησης, αν έχουν 
εκφραστεί αρνητικά σχόλια σχετικά µε 
πτυχές σηµαντικές για την εσωτερική 
αγορά. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 

οργανισµός τυποποίησης αποστέλλει 

οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 

ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 

ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς 

τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήµατός τους. 

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 

οργανισµός τυποποίησης αποστέλλει, 

τουλάχιστον σε ηλεκτρονική µορφή, 
οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 

ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 

ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς 

τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 

αιτήµατός τους. Οι τίτλοι των σχεδίων 
εθνικών προτύπων θα αποστέλλονται και 
στα αγγλικά, πέρα από την αντίστοιχη 
εθνική γλώσσα. 

Τροπολογία  48 

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 δύο 
µηνών και συνεκτιµά τυχόν παρατηρήσεις 
που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 

ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισµός 

τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 

κάθε τέτοιο σχέδιο. 

Τροπολογία  49 
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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 πρόσβαση στη δηµοσίευση σχεδίων 

εθνικών προτύπων κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως 
εκείνα που είναι εγκατεστηµένα σε άλλα 
κράτη µέλη, να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν παρατηρήσεις· 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Χρήση του ∆ιαδικτύου και των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στο σύστηµα τυποποίησης 

 Οι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί 
Τυποποίησης προωθούν τη χρήση του 
∆ιαδικτύου και τεχνολογιών της 
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πληροφορίας και της επικοινωνίας στο 
σύστηµα τυποποίησης, ιδίως: 

 α) παρέχοντας σε όλους τους 
εµπλεκόµενους έναν εύχρηστο µηχανισµό 
τηλεµατικής διαβούλευσης για την 
υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε 
σχέδια προτύπων· και 

 β) οργανώνοντας, στο µέτρο του δυνατού, 
εικονικές συνεδριάσεις  των τεχνικών 
επιτροπών, µεταξύ άλλων µε 
ιστοσυσκέψεις ή βιντεοσυσκέψεις. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 

εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

φορέων, ιδίως µέσω των οργανώσεων που 

αναφέρονται στο παράρτηµα III, στο 

επίπεδο χάραξης πολιτικής και 

τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 

κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 

παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης: 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 

ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
επαρκή εκπροσώπηση και συµµετοχή 
όλων των ενδιαφερόµενων, 
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων 
αρχών, των αρχών εποπτείας της αγοράς, 
των ΜΜΕ, των φορέων εκπροσώπησης 
των συµφερόντων καταναλωτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε 
αναπηρία, των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών 
εταίρων, ιδίως µέσω των οργανώσεων 
ενδιαφεροµένων που αναφέρονται στο 

παράρτηµα III, στο επίπεδο χάραξης 

πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα 

στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων 

ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης: 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) ανάπτυξη συναίνεσης· 

Τροπολογία  54 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν την ουσιαστική συµµετοχή 
των οργανώσεων ενδιαφεροµένων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισµού, προκειµένου να 
ενισχυθεί η συµµετοχή τους. Η 
συµµετοχή αυτή δεν σηµαίνει ότι οι 
ανωτέρω οργανώσεις θα έχουν 
δικαιώµατα ψήφου ή βέτο στη 
διαδικασία ανάπτυξης προτύπων. 

Τροπολογία  55 

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 

διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση, 
σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 

ερευνητικών κέντρων, του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, 
πανεπιστηµίων, των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στα κράτη µέλη, των κοινωνικών 
εταίρων 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, της καινοτοµίας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

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

 Άρθρο 5α 

 Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα 

 1. Οι Εθνικοί Οργανισµοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν, σύµφωνα µε 
την αρχή της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
στο εθνικό επίπεδο, την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στα πρότυπα και την ανάπτυξή 
τους, ιδίως 

 a) διαθέτοντας δωρεάν περιλήψεις των 
προτύπων στον ιστότοπό τους· 

 β) προσδιορίζοντας, στα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας τους, τα έργα 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ· 

 γ) παρέχοντας στις ΜΜΕ πρόσβαση σε 
δραστηριότητες τυποποίησης, χωρίς να 
τις υποχρεώνουν να γίνουν µέλη· 

 δ) παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε 
σχέδια προτύπων στις ΜΜΕ. 

 2. Επιπλέον της πρόσβασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι εθνικοί 
οργανισµοί τυποποίησης προωθούν και 
διευκολύνουν, σύµφωνα µε την αρχή της 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο εθνικό 
επίπεδο, την πρόσβαση πολύ µικρών και 
µικρών επιχειρήσεων στα πρότυπα και 
την ανάπτυξή τους, ιδίως 

 α) εφαρµόζοντας ειδικά τιµολόγια για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και 
παρέχοντας δέσµες προτύπων σε 
µειωµένες τιµές· 

 β) παρέχοντας πρόσβαση δωρεάν ή µε 
ειδική τιµή για τη συµµετοχή σε 
δραστηριότητες τυποποίησης. 

 3. Ο καταλογισµός του κόστους που 
προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφος 
1 ή 2 αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. 

 4. Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης 
αποστέλλουν ανά διετία έκθεση στους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 
σε σχέση µε τις ενέργειές τους για τη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που 
εκτίθενται στις παραγράφους 1 και 2, και 
όλα τα άλλα µέτρα για βελτίωση της 
συµµετοχής των ΜΜΕ στις 
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δραστηριότητες τυποποίησής τους. Οι 
εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης 
∆ηµοσιεύουν αυτή την έκθεση στον 
ιστότοπό τους. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5β 

 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις 
ΜΜΕ 

 Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές που 
αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
συµµετοχής των ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες τυποποίησης και στην 
αύξηση και διευκόλυνση της χρήσης 
προτύπων. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5γ 

 Συµµετοχή δηµόσιων αρχών στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση 

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

Αιτιολόγηση 

Η ενθάρρυνση, αντί της εξασφάλισης, της συµµετοχής των δηµόσιων αρχών είναι πολύ πιο 

ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος εξακολουθεί να αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο τους. 

Τροπολογία  59 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραµµα 

εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 

οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 

άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 

που προτίθεται να ζητήσει από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 

σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

1. Η Επιτροπή εκδίδει, µετά από 
διαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης και όλους τους 
ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αναφέρονται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ, ετήσιο πρόγραµµα εργασιών 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, το οποίο 

αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα 

παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που 

προτίθεται να ζητήσει από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1. 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρόγραµµα εργασιών στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει επίσης 
στόχους για τη διεθνή διάσταση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, προς 
υποστήριξη της νοµοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης και προσδιορίζει 
την κατανοµή αρµοδιοτήτων για την 
ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Στο πρόγραµµα εργασιών 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 διευκρινίζεται πώς 
ενσωµατώνεται η τυποποίηση στην κοινή 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πώς 
εξασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ της 
τελευταίας και του προγράµµατος 
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εργασιών. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί στον 
ιστότοπό της το πρόγραµµα εργασιών 
στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο.  

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Κοινό Κέντρο Ερευνών 

 Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής 
συµβάλλει στην κατάρτιση του 
προγράµµατος εργασιών στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
και συµµετέχει στις δραστηριότητες των 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης 
προσφέροντας επιστηµονικές συµβουλές, 
στους τοµείς εµπειρογνωµοσύνης τους, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
πρότυπα λαµβάνουν υπόψη τους την 
οικονοµική ανταγωνιστικότητα και τις 
κοινωνικές ανάγκες, όπως η 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα, και τις 
παραµέτρους ασφάλειας. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από έναν 1. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από έναν 
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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. 

ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν 

ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 

ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός εύλογης 

προθεσµίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 

γνώµονα την αγορά, λαµβάνει υπόψη το 

δηµόσιο συµφέρον και τους στόχους 
πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο 
αίτηµα της Επιτροπής και βασίζεται στη 
συναίνεση. Πριν από την έκδοση του 
αιτήµατος η Επιτροπή, για τον σκοπό 
αυτό, διεξάγει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, διαβούλευση µε τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 
µε όλους τους ενδιαφεροµένους, ιδιαίτερα 
δε εκείνους που αναφέρονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ, και στις επιτροπές 
εθνικών εµπειρογνωµόνων που 
συγκροτούνται µε βάση την αντίστοιχη 
τοµεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια 
οδηγία, και ενηµερώνει όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη που είναι 
καταχωρηµένα στο ευρωπαϊκό µητρώο 
διαφάνειας. Πριν από την έκδοση του 
αιτήµατος και στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της υλοποίησής του, η 
Επιτροπή µεριµνά για τη δηµιουργία του 
νοµικού πλαισίου των υπηρεσιών, µε 
πλήρη σεβασµό της κατανοµής 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών µελών όπως καθορίζεται στη 
ΣΛΕΕ. Με την υποβολή του αιτήµατος, η 
Επιτροπή δεν θίγει το δικαίωµα 
διαπραγµάτευσης, σύναψης και 
εφαρµογής συλλογικών συµβάσεων ούτε 
το δικαίωµα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές που σέβονται το δίκαιο 
της Ένωσης. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 

για την αποδοχή του αιτήµατος που 

3. Η Επιτροπή, εντός ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 

για την αποδοχή του αιτήµατος που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 2, 

ενηµερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 

οργανισµό τυποποίησης για τη χορήγηση 

επιδότησης µε σκοπό την κατάρτιση ενός 

ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 

ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

αναφέρεται στην παράγραφο 2, 

ενηµερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 

οργανισµό τυποποίησης για τη χορήγηση 

επιδότησης µε σκοπό την κατάρτιση ενός 

ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 

ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται εξίσου ταχέως µε τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης, οι οποίοι στο άρθρο 7, παράγραφος 2 διαθέτουν προθεσµία ενός 

µηνός. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ένα κράτος µέλος φρονεί ότι ένα 

εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 

πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 

πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 

οικεία νοµοθεσία της Ένωσης, ενηµερώνει 

την Επιτροπή σχετικά. 

1. Όταν ένα κράτος µέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο φρονεί ότι ένα 
εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 

πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 

πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 

οικεία νοµοθεσία της Ένωσης, ενηµερώνει 

την Επιτροπή σχετικά παρέχοντας 
λεπτοµερή εξήγηση. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε 

το µέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010). ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο συµµετέχει σε ισότιµη βάση µε το Συµβούλιο στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

πρέπει να έχει το δικαίωµα να αµφισβητήσει ένα εναρµονισµένο πρότυπο. 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Όταν η Επιτροπή δεν έχει ενηµερωθεί 
για οποιαδήποτε αντίρρηση σε 
εναρµονισµένο πρότυπο ή όταν κρίνει ότι 
η αντίρρηση δεν δικαιολογείται, το 
δηµοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Τροπολογία 68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή δηµοσιεύει και 
ενηµερώνει τακτικά στις ιστοσελίδες της 
κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων 
που έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους ασφάλειας των αγορών, είναι σηµαντικό η απόφαση της Επιτροπής να µην 

αναγνωρίσει ένα εναρµονισµένο πρότυπο ως τεκµήριο συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, να είναι 

όσο το δυνατόν διαφανέστερη. 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 

άρθρου εκδίδεται σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 

παράγραφος 2. 

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 

άρθρου εκδίδεται σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 

παράγραφος 2, αφού διεξαχθεί, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία, διαβούλευση µε την 
επιτροπή εθνικών εµπειρογνωµόνων που 
έχει συγκροτηθεί µε βάση την αντίστοιχη 
τοµεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια 
οδηγία. 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 

άρθρου εκδίδεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 

παράγραφος 3. 

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 

άρθρου εκδίδεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 

παράγραφος 3, αφού διεξαχθεί, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία, διαβούλευση µε την 
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επιτροπή εθνικών εµπειρογνωµόνων που 
έχει συγκροτηθεί µε βάση την αντίστοιχη 
τοµεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια 
οδηγία. 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Κοινοποίηση στις οργανώσεις 
ενδιαφεροµένων 

  Η Επιτροπή καταρτίζει σύστηµα 
κοινοποίησης στις ενδιαφερόµενες 
ευρωπαϊκές οµοσπονδίες επιχειρήσεων 
και τις οργανώσεις ενδιαφεροµένων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, 
προκειµένου να εξασφαλίσει την 
απαιτούµενη διαβούλευση και την 
καταλληλότητα για την αγορά, πριν από  

 - τη θέσπιση του ετήσιου προγράµµατος 
εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1· 

 - την έγκριση αιτηµάτων τυποποίησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2· 

 - τη λήψη απόφασης σχετικά µε 
αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2. 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Κεφάλαιο IV – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρότυπα στον τοµέα των ΤΠΕ Τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα των 
ΤΠΕ 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – τίτλος 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 

τοµέα των ΤΠΕ 

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τοµέα των ΤΠΕ 

Τροπολογία  74 

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 κράτους µέλους 
είτε µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 

µπορεί να αποφασίσει, µετά από 
διαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης και όλους τους 
ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένης 
της πολυσυµµετοχικής πλατφόρµας για 
την τυποποίηση των ΤΠΕ που θα 
συστήσει η Επιτροπή, να περιλάβει 
παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές 
ΤΠΕ που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή 

διεθνή πρότυπα και πληρούν τις 

απαιτήσεις του παραρτήµατος II. 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δηµόσιες 
συµβάσεις 

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΕ στις 
δηµόσιες συµβάσεις 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 

οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
Κανονισµού αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 

οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
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στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών 

ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση µε την 

ευρωπαϊκή τυποποίηση, 

συµπεριλαµβανοµένων µελετών, 

δραστηριοτήτων συνεργασίας, σεµιναρίων, 

αξιολογήσεων, συγκριτικών αναλύσεων, 

ερευνητικού έργου, εργαστηριακού έργου, 

διεργαστηριακών δοκιµών, εργασιών 

αξιολόγησης της πιστότητας και µέτρων 

που εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι για την 

κατάρτιση και την επανεξέταση 

ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 

ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι 

συντοµότερες· 

γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών 

ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση µε την 

ευρωπαϊκή τυποποίηση, 

συµπεριλαµβανοµένων µελετών, 

δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς 
συνεργασίας, σεµιναρίων, αξιολογήσεων, 
συγκριτικών αναλύσεων, ερευνητικού 

έργου, εργαστηριακού έργου, 

διεργαστηριακών δοκιµών, εργασιών 

αξιολόγησης της πιστότητας και µέτρων 

που εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι για την 

κατάρτιση και την επανεξέταση 

ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 

ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι 

συντοµότερες µε την επιφύλαξη της 
τήρησης των αρχών της ανοικτής 
προσέγγισης, της ποιότητας, της 
διαφάνειας και της συναίνεσης µεταξύ 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών· 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 

γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 

ο συντονισµός δραστηριοτήτων 

τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 

έργου και η παροχή πληροφοριών στα 

ενδιαφερόµενα µέρη· 

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 

γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 

ο συντονισµός δραστηριοτήτων 

τυποποίησης, ο διεθνής ρυθµιστικός 
διάλογος, η επεξεργασία τεχνικού έργου 
και η παροχή πληροφοριών στα 

ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς επίσης την 
παροχή των πληροφοριών αυτών στα 
άτοµα µε αναπηρία· 

Τροπολογία  79 
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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 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· 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την εκπόνηση ενηµερωτικών εκθέσεων 

που θα εξηγούν, θα ερµηνεύουν και θα 

απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 

παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης 

οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά µε 

τις βέλτιστες πρακτικές και ενηµερωτικών 

ενεργειών· 

στ) την εκπόνηση προσιτών ενηµερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερµηνεύουν 

και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 

τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της 

κατάρτισης οδηγιών χρήσης, περιλήψεων 
προτύπων, πληροφοριών σχετικά µε τις 
βέλτιστες πρακτικές και ενηµερωτικών 

ενεργειών, στρατηγικών και 
προγραµµάτων κατάρτισης· Οι σχετικές 
πληροφορίες και το υλικό αυτό είναι 
διαθέσιµα, σε προσιτή ηλεκτρονική 
µορφή και σε µορφή κατάλληλη για 
άτοµα µε αναπηρίες· 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άλλους φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών που 

αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και ζ) της 

παραγράφου 1, σε συνεργασία µε τους 

β) άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 

εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 

στα στοιχεία α), γ) και ζ) της παραγράφου 

1, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς 
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ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. οργανισµούς τυποποίησης. 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) νοµική και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη, 

συµπεριλαµβανοµένων µελετών σχετικά 

µε την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και 

την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και 

παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης· 

β) νοµική και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη, 

συµπεριλαµβανοµένων µελετών σχετικά 

µε την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και 

την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και 

παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης, και 
την κατάρτιση εµπειρογνωµόνων· 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σηµείο i 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
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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, µετά από διαβούλευση µε 
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης, 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. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις 
ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

β) Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης διευκολύνουν τη δέουσα 
συµµετοχή  ΜΜΕ, ενώσεων 
καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών 
εταίρων, στις ευρωπαϊκές εργασίες 
τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

5 παράγραφος 1. 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης που 

αναφέρεται στο παράρτηµα I· 

α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης που 

αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη αλλαγές στην 
ονοµασία ή τη δοµή τους· 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  89 

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 

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

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να προσαρµόζονται σε περαιτέρω 

εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς 

συντελεστές που παρατίθενται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ όσον αφορά τον µη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την 

αντιπροσωπευτικότητά τους. 

γ) να προσαρµόζονται σε περαιτέρω 

εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις 

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, να 
εγκαταλειφθεί ή να καταργηθεί κανένα 
κριτήριο ή οργανισµός. 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
εγκρίνονται ύστερα από διαβούλευση µε 
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
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τυποποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις είναι θεµελιώδεις για το σύστηµα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συµµετέχουν οι 

ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης. 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 

υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο. 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 

µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο. 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος 

στο άρθρο 16 ανατίθεται επ’ αόριστον 

στην Επιτροπή, αρχής γενοµένης από την 

1η Ιανουαρίου 2013. 

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ 

εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος 

στο άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από την 

1η Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
µήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτοµάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις για 
µια τέτοια παράταση, το αργότερο εντός 
τριών µηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το 3. Η εκχώρηση της εξουσίας κατά το 
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άρθρο 16 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

τερµατίζει την εξουσιοδότηση στην οποία 

αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η 

ανάκληση αρχίζει να ισχύει την εποµένη 

της δηµοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν θίγει 

το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 

που ισχύουν ήδη. 

άρθρο 16 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συµβούλιο. Το όργανο που ξεκίνησε 
την εσωτερική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε σχέση µε την ανάκληση 
της εκχώρησης εξουσιών καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ενηµερώσει 
την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος πριν από τη λήψη τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρηθείσες εξουσίες που υπόκεινται σε 
ανάκληση και το ενδεχόµενο σκεπτικό 
ανάκλησης. 

 Η απόφαση ανάκλησης τερµατίζει την 

εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η 

εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 

ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία που καθορίζεται στην 

απόφαση. ∆εν θίγει το κύρος των πράξεων 

κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη. 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 αρχίζει 

να ισχύει µόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε 

αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από 

την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έχουν αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή 

ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 

αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσµία 

παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 αρχίζει 

να ισχύει µόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε 

αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από 

την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή 
αυτής της προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 

αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή ότι 

δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. 

Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά 

δύο µήνες µε πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου. 

Τροπολογία  96 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 

κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. Συναντάται τουλάχιστον 
δύο φορές ετησίως µε τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς και τους εθνικούς 
οργανισµούς τυποποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις είναι θεµελιώδεις για το σύστηµα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συµµετέχουν οι 

ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης. 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 

αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια 

έκθεση σχετικά µε την εκτέλεση του 

παρόντος κανονισµού. Η έκθεση 

περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
µε τα εξής: 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 

αποστέλλουν στην Επιτροπή σύντοµη και 
συνοπτική ετήσια έκθεση σχετικά µε την 
εκτέλεση του παρόντος κανονισµού. Η 

έκθεση περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε 

τα εξής: 

Αιτιολόγηση 

Η λέξη "αναλυτικά" ενδέχεται να δηµιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία χωρίς να έχει κανένα 

θετικό αποτέλεσµα ως προς την εφαρµογή. Η έκθεση πρέπει, αντιθέτως, να είναι στοχοθετηµένη 



 

 

 PE493.558/ 47 

 EL 

και σχετικά συνοπτική. 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την εκπροσώπηση ΜΜΕ, ενώσεων 
καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς 

φορείς τυποποίησης. 

β) την εκπροσώπηση ενώσεων 

καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς 

οργανισµούς τυποποίησης. 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) την εκπροσώπηση των ΜΜΕ µε βάση 
τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
5α παράγραφος 3. 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19α 

 Επανεξέταση 

 Η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για 
περαιτέρω µέτρα προς απλούστευση της 
χρηµατοδότησης της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης και µείωση του διοικητικού 
φόρτου των Ευρωπαϊκών Οργανισµών 
Τυποποίησης, λαµβάνοντας υπόψη την 
έκθεση που αναφέρεται στο  άρθρο 19 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Παρουσιάζει 
τα συµπεράσµατά της σε έκθεση που θα 
υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 
2015, και υποβάλλει, αν είναι σκόπιµο, 
νοµοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισµού. 
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Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των 

εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν 
επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αφού διεξαγάγει διαβούλευση µε τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 
η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των 

εθνικών οργανισµών τυποποίησης και 
τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω 

καταλόγου στις ιστοσελίδες της και στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτηµα Ια  

 Εθνικοί Οργανισµοί Τυποποίησης 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – σηµείο 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καταρτίστηκαν από έναν µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό που είναι επαγγελµατική 

κοινωνική, βιοµηχανική ή εµπορική ένωση 

ή οποιαδήποτε άλλη οµοσπονδία 

(membership organisation) που, στο 

πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει 

πρότυπα στον τοµέα των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας και η 

οποία δεν είναι ευρωπαϊκός, εθνικός ή 

διεθνής οργανισµός τυποποίησης, µέσω 

διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καταρτίστηκαν από έναν µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό που είναι επαγγελµατική 

κοινωνική, βιοµηχανική ή εµπορική ένωση 

ή οποιαδήποτε άλλη οµοσπονδία 

(membership organisation) που, στο 

πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει 

τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας και η οποία δεν είναι 

ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισµός 

τυποποίησης, µέσω διαδικασιών που 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

Τροπολογία  105 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα ΙΙ – 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 

αφορούν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Τροπολογία  106 

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  107 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα ΙΙ – σηµείο 2 – στοιχείο γ – σηµείο ii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) Οι πληροφορίες για (νέες) 

δραστηριότητες τυποποίησης 

δηµοσιοποιήθηκαν ευρέως από 
κατάλληλα και προσβάσιµα µέσα.  

ii) Οι πληροφορίες για (νέες) 

δραστηριότητες τυποποίησης 

ανακοινώθηκαν δηµοσίως και ευρέως από 
κατάλληλα και προσβάσιµα µέσα. 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα ΙΙ – σηµείο 2 – στοιχείο γ – σηµείο ii 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) Επιδιώχθηκε η συµµετοχή όλων των 

κατηγοριών ενδιαφεροµένων µε σκοπό την 

επίτευξη ισορροπίας. 

iii) Επιδιώχθηκε η συµµετοχή όλων των 

κατηγοριών ενδιαφεροµένων µερών µε 
σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.  

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IIΙ – στοιχείο α – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 

ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 

τυποποίησης, η οποία: 

α) Οριζόντια ευρωπαϊκή οργάνωση που 
εκπροσωπεί αποκλειστικά τις βιοτεχνίες 
και τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IIΙ – στοιχείο α – σηµείο iii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) έχει λάβει εντολή από µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν ΜΜΕ σε τουλάχιστον δύο 
τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί 
τα συµφέροντα των ΜΜΕ στη διαδικασία 

τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

iii) έχει λάβει εντολή από µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ΜΜΕ 

σε όλα τα κράτη µέλη να εκπροσωπεί τα 
συµφέροντα των ΜΜΕ στη διαδικασία 

τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IIΙ – στοιχείο β – σηµείο ii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

συµφερόντων των καταναλωτών στη 

διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· 

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

συµφερόντων των καταναλωτών, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι 
ευάλωτοι λόγω κυρίως πνευµατικής ή 
σωµατικής αναπηρίας, ηλικίας ή 
ευπιστίας, στη διαδικασία τυποποίησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Τροπολογία  112 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IIΙ – στοιχείο δ – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 

κοινωνικά συµφέροντα σε ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 

κοινωνικά συµφέροντα, 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών 
εταίρων, σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία: 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IIΙ – στοιχείο δ – σηµείο i 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική 

και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 

εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα 

συγκρουόµενα συµφέροντα· 

i) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική, 

αντιπροσωπευτική και ανεξάρτητη από 
βιοµηχανικά, εµπορικά και επιχειρηµατικά 

ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα· 

 

 


