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Πρόταση κανονισµού 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ …/2012 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 

93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 

98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ ▌ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ και 

της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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άρθρο 114,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο πρωταρχικός στόχος της τυποποίησης είναι ο καθορισµός προαιρετικών τεχνικών 

ή ποιοτικών προδιαγραφών µε τις οποίες µπορούν να συµµορφώνονται υφιστάµενα 

ή µελλοντικά προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής ή υπηρεσίες. Η τυποποίηση µπορεί 

να καλύπτει ποικίλα θέµατα, όπως η τυποποίηση των διαφόρων βαθµών ή µεγεθών 

ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή των τεχνικών προδιαγραφών σε αγορές προϊόντων 

ή υπηρεσιών στις οποίες έχει καθοριστική σηµασία η συµβατότητα και η 

διαλειτουργικότητα µε άλλα προϊόντα ή συστήµατα.  

                                                 
1 ΕΕ C 376 της 22.12.2011, σ. 44. 
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(1a) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι οργανωµένη από τους ενδιαφεροµένους και 

εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, µε βάση την εθνική εκπροσώπηση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 

Τυποποίησης (Cenelec)) και την άµεση συµµετοχή (το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)), βασίζεται δε στις αρχές που έχει 

αναγνωρίσει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) στον τοµέα της 

τυποποίησης, δηλαδή συνοχή, διαφάνεια, ανοικτός χαρακτήρας, συναίνεση, 

εθελοντική εφαρµογή, ανεξαρτησία από ίδια συµφέροντα και αποτελεσµατικότητα 

(«οι ιδρυτικές αρχές»). Σύµφωνα µε τις ιδρυτικές αρχές, είναι σηµαντικό να 

συµµετέχουν κατάλληλα στη διαδικασία τυποποίησης, σε εθνικό και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων αρχών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι εθνικοί φορείς 

τυποποίησης θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συµµετοχή 

των ενδιαφεροµένων. 
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(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, ιδιαίτερα όταν 

καθιερώνεται σε συντονισµό µε τους διεθνείς φορείς τυποποίησης, δηλαδή 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 

αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισµό και µειώνουν το κόστος παραγωγής και 

πώλησης, ωφελώντας την οικονοµία γενικά και τους καταναλωτές ειδικότερα. 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. 
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(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ▌ εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης, δηλαδή CEN, Cenelec και ETSI.  

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 

εσωτερική αγορά, επί παραδείγµατι µέσω της χρήσης εναρµονισµένων προτύπων 

για τον καθορισµό του τεκµηρίου συµµόρφωσης των προϊόντων που πρόκειται να 

διατεθούν στην αγορά µε τις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα οι 

οποίες προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία εναρµόνισης της Ένωσης. Οι 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ορίζονται επακριβώς προκειµένου να 

αποφεύγονται παρερµηνείες εκ µέρους των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης. 
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(4α)  Η τυποποίηση διαδραµατίζει διαρκώς σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές εµπόριο 

και στο άνοιγµα των αγορών. Η Ένωση θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και των διεθνών φορέων 

τυποποίησης. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθήσει διµερείς προσεγγίσεις µε 

τρίτες χώρες για τον συντονισµό του έργου τυποποίησης και την προώθηση 

ευρωπαϊκών προτύπων, π.χ. κατά τη διαπραγµάτευση συµφωνιών ή µε την 

αποστολή ειδικών στην τυποποίηση µε απόσπαση σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, η 

Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει την επαφή µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης και των ιδιωτικών φόρουµ και συµπράξεων, διατηρώντας την 

προτεραιότητα της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 
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(5) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση διέπεται από ένα συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο το οποίο 

αποτελείται από τρεις διαφορετικές νοµικές πράξεις: την οδηγία 98/34/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 

καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών1 την απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της 

ευρωπαϊκής τυποποίησης2 και την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας 

∆εκεµβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών3. Ωστόσο, το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν 

είναι πλέον επικαιροποιηµένο µε βάση τις εξελίξεις στον τοµέα της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο θα πρέπει να απλουστευθεί και να προσαρµοστεί προκειµένου να καλύπτει 

νέες πτυχές τυποποίησης, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες αυτές εξελίξεις 

και οι µελλοντικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση. Αυτό αφορά ιδίως την 

αυξανόµενη κατάρτιση προτύπων στον τοµέα των υπηρεσιών και την εξέλιξη των 

παραδοτέων τυποποίησης πλην των επίσηµων προτύπων. 

                                                 
1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 
2 ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 9. 
3 ΕΕ L 36 της 7.2.1987, σ. 31. 
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(5α) Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά 

µε το µέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης1 καθώς και η έκθεση της οµάδας 

εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Τυποποίησης 

(Express) του Φεβρουαρίου 2010, µε τίτλο «Τυποποίηση για µια ανταγωνιστική 

και καινοτόµο Ευρώπη: ένα όραµα για το 2020», εκθέτουν σηµαντικό αριθµό 

στρατηγικών συστάσεων σχετικά µε την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 

συστήµατος τυποποίησης. 

(6) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των προτύπων και της τυποποίησης ως 

µέσων άσκησης πολιτικής της Ένωσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό σύστηµα τυποποίησης που να παρέχει µια ευέλικτη 

και διαφανή βάση συναίνεσης µεταξύ όλων των συµµετεχόντων και το οποίο να 

είναι οικονοµικά βιώσιµο.  

                                                 
1  ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 56. 
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(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1 θεσπίζει 

γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης για 

τους παρόχους υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, ενώ 

διατηρούν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη 

να προαγάγουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, ▌ την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

εθελοντικών προτύπων για τη διευκόλυνση της συµβατότητας µεταξύ υπηρεσιών 

που παρέχονται από παρόχους διαφορετικών κρατών µελών, της ενηµέρωσης του 

αποδέκτη και της ποιότητας των υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 

εφαρµόζεται µόνο στα πρότυπα για προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις υπηρεσίες δεν 

καλύπτονται ρητώς από αυτή. Περαιτέρω, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ 

υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται λιγότερο σκόπιµη στην πραγµατικότητα της 

εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 

διαχωρισµός µεταξύ προτύπων για προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. Πολλά 

πρότυπα για προϊόντα έχουν µια συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ τα 

πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά αφορούν εν µέρει και τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, 

είναι αναγκαίο να προσαρµοσθεί το τρέχον νοµικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 

περιστάσεις, µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του στα πρότυπα για τις 

υπηρεσίες. 

                                                 
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 
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(8) Όπως συµβαίνει και µε άλλα πρότυπα, τα πρότυπα για τις υπηρεσίες θα πρέπει να 

είναι προαιρετικά και να έχουν ως γνώµονα την αγορά, όπου προέχουν οι ανάγκες 

των οικονοµικών παραγόντων και των ενδιαφεροµένων που επηρεάζονται άµεσα ή 

έµµεσα από τα πρότυπα και θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το δηµόσιο συµφέρον 

και να βασίζονται στις ιδρυτικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της συναίνεσης. Τα 

πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 

µε προϊόντα και διαδικασίες. 

(8α)  Η εφαρµογή του νοµικού πλαισίου που επιτρέπει στην Επιτροπή να ζητεί από έναν 

ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν 

ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης προοριζόµενο για 

υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται µε πλήρη σεβασµό της κατανοµής εξουσιών 

µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών, όπως καθορίζεται στις Συνθήκες. 

Τούτο αφορά, ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 151, 152, 153, 165, 166 και 168 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το 

Πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, το οποίο 

προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη ΣΛΕΕ, 

σύµφωνα µε το οποίο εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών 

µελών ο καθορισµός των θεµελιωδών αρχών των εθνικών τους συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλειας, επαγγελµατικής κατάρτισης και περίθαλψης, όπως επίσης 

η διαµόρφωση του πλαισίου συνθηκών για τη διαχείριση, τη χρηµατοδότηση, την 

οργάνωση και την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των συστηµάτων 

αυτών, συµπεριλαµβανοµένου –µε την επιφύλαξη του άρθρου 168 παράγραφος 4 

ΣΛΕΕ και της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων1 – του ορισµού των απαιτήσεων και των ποιοτικών 

και ποσοτικών προτύπων που ισχύουν γι’ αυτά. Με την υποβολή του αιτήµατος, η 

Επιτροπή δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωµα διαπραγµάτευσης, σύναψης και 

εφαρµογής συλλογικών συµβάσεων ούτε το δικαίωµα συλλογικής δράσης 

σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που σέβονται το δίκαιο 

της Ένωσης. 
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(9) Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης υπόκεινται στο δίκαιο του ανταγωνισµού 

στον βαθµό που µπορούν να θεωρηθούν επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά την 

έννοια των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. 

(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 δραστηριότητές τους στον τοµέα της 

τυποποίησης και την αρχή του status quo που εφαρµόζεται στους εθνικούς φορείς 

τυποποίησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, σύµφωνα 

µε την οποία τα εθνικά πρότυπα θα πρέπει να αποσύρονται µετά τη δηµοσίευση 

νέου ευρωπαϊκού προτύπου. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης και οι ευρωπαϊκοί 

οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει επίσης να τηρούν τις διατάξεις για την 

ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 3 της συµφωνίας για 

τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο2. 

                                                                                                                                                         
1  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. 
2  Εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 

1994, σχετικά µε την εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 
συµφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις του Γύρου της 
Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στις 
αρµοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).  
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(10α) Η υποχρέωση των κρατών µελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς 

τους φορείς τυποποίησης δεν θα πρέπει να απαιτεί την έκδοση ειδικής εθνικής 

νοµοθεσίας για τους σκοπούς της αναγνώρισης των φορέων αυτών. 

(11) Η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και της Επιτροπής δεν θα πρέπει να 

αποτρέπει τους φορείς τυποποίησης από τη συµµόρφωσή τους µε άλλες υποχρεώσεις 

και δεσµεύσεις, και ιδίως µε το παράρτηµα 3 της συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια 

στο εµπόριο. 

(11α)  Η εκπροσώπηση των συµφερόντων της κοινωνίας και η συµµετοχή κοινωνικών 

συντελεστών στις εργασίες τυποποίησης αφορά τις δραστηριότητες οργανισµών 

και µερών που εκπροσωπούν συµφέροντα ευρύτερης κοινωνικής σηµασίας, επί 

παραδείγµατι σε σχέση µε το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους 

εργαζοµένους. Εντούτοις, η εκπροσώπηση κοινωνικών συµφερόντων και 

κοινωνικών συντελεστών στις δραστηριότητες τυποποίησης αφορά ειδικότερα 

δραστηριότητες οργανώσεων και µερών που εκπροσωπούν βασικά δικαιώµατα 

υπαλλήλων και εργατών, επί παραδείγµατι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
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(11β) Για την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, οι εθνικοί φορείς 

τυποποίησης και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητές τους, 

µε την προαγωγή της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα αντίστοιχα συστήµατα τυποποίησης, επί παραδείγµατι 

παρέχοντας σε όλους τους ενδιαφεροµένους έναν εύχρηστο µηχανισµό 

διαβούλευσης για τον σχολιασµό των σχεδίων προτύπων και την οργάνωση 

εικονικών συσκέψεων των τεχνικών επιτροπών, µεταξύ άλλων µε τηλεσύσκεψη 

µέσω ιστού ή µε βιντεοσύσκεψη. 

(12) Τα πρότυπα µπορούν να βοηθήσουν την πολιτική της Ένωσης να αντιµετωπίσει τις 

σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιµατική αλλαγή, τη βιώσιµη χρήση 

των πόρων, ▌ την καινοτοµία, τη γήρανση του πληθυσµού, την ένταξη των ατόµων 

µε αναπηρία, την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των εργαζοµένων 

και τις συνθήκες εργασίας. Η Ένωση, αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις 

όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις διευρυνόµενες αγορές των εν 

λόγω περιοχών, θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για 

τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εµπορικές συναλλαγές, ιδίως για τις 

ΜΜΕ που αποτελούν µεγάλο µέρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  
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(13) Τα πρότυπα είναι σηµαντικά εργαλεία για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, των οποίων η συµµετοχή στη διαδικασία του 

συστήµατος τυποποίησης είναι σηµαντική για την τεχνική πρόοδο στην Ένωση. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, το πλαίσιο τυποποίησης να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να 

συµµετέχουν ενεργά και να προσφέρουν τις καινοτόµες τεχνολογικές λύσεις τους 

στις εργασίες τυποποίησης. Τούτο περιλαµβάνει τη συµµετοχή τους σε εθνικό 

επίπεδο, όπου µπορούν να είναι αποτελεσµατικότερες λόγω του χαµηλότερου 

κόστους και των γλωσσικών εµποδίων. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισµός θα 

πρέπει να βελτιώσει την εκπροσώπηση και τη συµµετοχή των ΜΜΕ ▌ στις τεχνικές 

επιτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διευκολύνει την 

ουσιαστική πρόσβασή τους στα πρότυπα και τη γνώση τους γι’ αυτά. 

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των 

ΜΜΕ, οι οποίες, ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, υποεκπροσωπούνται στις 

ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης ▌. Εποµένως, ο παρών κανονισµός θα 

πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επαρκή εκπροσώπηση και συµµετοχή 

των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης µέσω οντότητας που θα 

ευρίσκεται σε ουσιαστική επαφή µε τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις που 

εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, σε εθνικό επίπεδο, και θα τις εκπροσωπεί κατάλληλα. 
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(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, την ασφάλεια των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας, στην 

προσβασιµότητα και σε άλλους τοµείς δηµόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι ο ρόλος και η συµβολή των κοινωνικών συντελεστών 

στην ανάπτυξη προτύπων ενισχύεται µε την ενίσχυση της στήριξης οργανώσεων 

που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

συµφέροντα. 

(15α) Η υποχρέωση των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης να ενθαρρύνουν και να 

διευκολύνουν την εκπροσώπηση και την ουσιαστική συµµετοχή όλων των 

ενδιαφεροµένων δεν συνεπάγεται δικαιώµατα ψήφου για τους εν λόγω 

ενδιαφεροµένους, εκτός αν τα συγκεκριµένα δικαιώµατα ψήφου προβλέπονται 

από τους εσωτερικούς κανονισµούς των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης. 
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(15β) Το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης θα πρέπει επίσης να λαµβάνει πλήρως 

υπόψη τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 

αναπηρία1. Είναι, εποµένως, σηµαντικό, οι οργανώσεις εκπροσώπησης των 

συµφερόντων των καταναλωτών να εκπροσωπούνται επαρκώς και να 

λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των ατόµων µε αναπηρία. Επιπλέον, η 

συµµετοχή τους στη διαδικασία τυποποίησης θα πρέπει να διευκολύνεται µε κάθε 

διαθέσιµο µέσο.  

(15γ) Λόγω της σηµασίας της τυποποίησης ως µέσου για την υποστήριξη της 

νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και προκειµένου να αποφεύγονται οι 

εκ των υστέρων αντιρρήσεις και τροποποιήσεις στα εναρµονισµένα πρότυπα, 

είναι σηµαντική η συµµετοχή των δηµόσιων αρχών σε όλα τα στάδια της 

ανάπτυξης των εν λόγω προτύπων στα οποία µπορούν να εµπλακούν, και 

ιδιαίτερα στους τοµείς που καλύπτει η ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης για 

προϊόντα. 

 

                                                 
1  Εγκρίθηκε µε την απόφαση 2010/48/EΚ του Συµβουλίου, της 26ης Νοεµβρίου 

2009, σχετικά µε τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία( ΕΕ L 23 της 
27.1.2012, σ. 35) 



 

AM\912027EL.doc 18/101 PE493.558v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(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. 
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(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, 

συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, µε τη 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 αναπτύξουν 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. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 

συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και ευρωπαϊκών 

οργανώσεων ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και της Επιτροπής στην κατάρτιση του 

ετήσιου προγράµµατος εργασιών τυποποίησης της Ένωσης και στην 

προετοιµασία αιτηµάτων για πρότυπα, προκειµένου να αναλύονται η συνάφεια 

του προτεινόµενου θέµατος για την αγορά και οι πολιτικοί στόχοι που θέτει ο 

νοµοθέτης και να µπορούν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης να 

αποκρίνονται ταχύτερα στις δραστηριότητες τυποποίησης που τους ζητούνται. 
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(17α)  Πριν θέσει θέµα σχετικά µε αίτηµα για ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα 

ευρωπαϊκής τυποποίησης, ή πριν την υποβολή αντιρρήσεων σε εναρµονισµένο 

πρότυπο ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί µε βάση τον παρόντα 

κανονισµό, η Επιτροπή θα πρέπει να συµβουλεύεται ειδικούς των κρατών µελών, 

επί παραδείγµατι µε τη συµµετοχή των επιτροπών που συγκροτούνται µε βάση 

την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ένωσης ή µε άλλες µορφές διαβούλευσης 

τοµεακών εµπειρογνωµόνων, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες επιτροπές. 
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(18) Πλείονες οδηγίες που εναρµονίζουν τους όρους εµπορίας των προϊόντων 

προβλέπουν ότι η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης την έκδοση εναρµονισµένων προτύπων βάσει των οποίων τεκµαίρεται 

η συµµόρφωση µε τις εφαρµοζόµενες βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, πολλές από τις 

εν λόγω οδηγίες 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 τα µέσα ατοµικής προστασίας1, 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 χρήσης2, 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 ατµόσφαιρες3, 

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 αναψυχής4, στην οδηγία  

                                                 
1 ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ.18. 
2 ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. 
3 ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1. 
4 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ.15. 
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95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 

1995, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους 

ανελκυστήρες1, 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 πίεση2, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα 

όργανα µετρήσεων3, στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά ειδών 

πυροτεχνίας4, στην οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης 

λειτουργίας5 και στην οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε τα απλά δοχεία πίεσης6. 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 κοινό πλαίσιο 

εµπορίας των προϊόντων7, και να διαγραφούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω 

οδηγιών και να επεκταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωµα αντίρρησης 

σε εναρµονισµένα πρότυπα, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.  

                                                 
1 ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1. 
2 ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1. 
3 ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1. 
4 ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 1. 
5 ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 6. 
6 ΕΕ L 264 της 8.10.2009, σ. 12. 
7  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 
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(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, γεγονός 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 υπηρεσιών1, η οδηγία 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών2, και η οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τον συντονισµό των διαδικασιών 

σύναψης ορισµένων συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που 

συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της 

άµυνας και της ασφάλειας3, καθώς και ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των 

κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο 

γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4. 

                                                 
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. 
2  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. 
3  ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76. 
4  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. 
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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 των ΤΠΕ 

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, 2004/18/ΕΚ ή 2009/81/ΕΚ ή στον κανονισµό (ΕΚ, 

Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 

δυνατότητα να µπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δηµόσιες συµβάσεις να 

αναφέρονται σε τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στην 

ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τοµέα των ΤΠΕ, να διευκολύνουν την παροχή 

διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και να προωθούν τη 

διαλειτουργικότητα και την καινοτοµία.  
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(20) Οι τεχνικές προδιαγραφές που δεν θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης δεν έχουν καθεστώς ισοδύναµου ευρωπαϊκού 

προτύπου. Ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ δεν καταρτίζονται σύµφωνα 

µε τις ιδρυτικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 

καθιερώσει µια διαδικασία για την αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών των 

ΤΠΕ στις οποίες θα µπορούσε να γίνεται αναφορά 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 κριτηρίων, για τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις 

σχετικές διαδικασίες ανάπτυξής τους. Οι απαιτήσεις για την αναγνώριση τεχνικών 

προδιαγραφών των ΤΠΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι 

πολιτικής δηµόσιου συµφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, 

ενώ θα πρέπει και να βασίζονται στις ιδρυτικές αρχές.  
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(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 κριτηρίων και µια 

σηµαντική αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από την αγορά. ▌ 

(22) Οι αναγνωρισµένες τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ θα µπορούσαν να 

συµβάλλουν 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)1, 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. 

                                                 
1 ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20. 
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(23) Είναι δυνατόν να υπάρξουν περιπτώσεις στον τοµέα των ΤΠΕ στις οποίες να 

κρίνεται σκόπιµο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η συµµόρφωση µε σχετικά 

πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η 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 επικοινωνιών1 δίνει τη 

δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν και να 

δηµοσιεύουν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο προτύπων 

ή προδιαγραφών µε σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να καταστήσει 

υποχρεωτική την εφαρµογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα ή προδιαγραφές από τον 

εν λόγω κατάλογο. 

                                                 
1 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. 
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(24) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης 

προτύπων στον τοµέα των ΤΠΕ και την αύξηση της συνεργασίας τους µε άλλους 

φορείς ανάπτυξης προτύπων , ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέπεια και να αποφεύγεται ο κατακερµατισµός ή η αλληλεπικάλυψη κατά την 

εφαρµογή προτύπων και προδιαγραφών. 

(24α)  Η διαδικασία αναγνώρισης τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ που προβλέπεται 

στον παρόντα κανονισµό, δεν θα πρέπει να υπονοµεύει τη συνοχή του ευρωπαϊκού 

συστήµατος τυποποίησης. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να καθορίζει 

επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι µια τεχνική 

προδιαγραφή δεν συγκρούεται µε άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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(24β)  Πριν αναγνωριστούν τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ, οι οποίες δύνανται να είναι 

επιλέξιµες για χρήση σε δηµόσιες συµβάσεις, η ευρωπαϊκή πολυσυµµετοχική 

πλατφόρµα που καθιέρωσε η απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεµβρίου 

20111, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως φόρουµ διαβούλευσης των 

ενδιαφεροµένων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, των ευρωπαϊκών 

οργανισµών τυποποίησης και των κρατών µελών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

νοµιµότητα της διαδικασίας. 

(25) Η απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ καθιερώνει τους κανόνες που διέπουν τη 

συνεισφορά της Ένωσης στη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής 

τυποποίησης καταρτίζονται και επανεξετάζονται µε γνώµονα τους στόχους, τη 

νοµοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης. Κρίνεται σκόπιµο, για τους σκοπούς της 

διοικητικής και δηµοσιονοµικής απλούστευσης, να ενσωµατωθούν οι διατάξεις της 

εν λόγω απόφασης στον παρόντα κανονισµό και να χρησιµοποιούνται, όπου είναι 

δυνατόν, οι λιγότερο επαχθείς διαδικασίες.  

                                                 
1  ΕΕ C 349 της 30.11.2011, σ. 4. 
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(26) Με δεδοµένο το ευρύτατο πεδίο παρέµβασης της ευρωπαϊκής τυποποίησης για την 

υποστήριξη της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και των διάφορων τύπων 

των δραστηριοτήτων τυποποίησης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν διάφοροι 

χρηµατοδοτικοί κανόνες. Πρόκειται κυρίως για επιδοτήσεις προς τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης και τους εθνικούς φορείς τυποποίησης, χωρίς πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, 

της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που 

εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, και του 

άρθρου 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

2342/2002. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν και για τους 

οργανισµούς οι οποίοι, ενώ δεν αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκοί οργανισµοί 

τυποποίησης στον παρόντα κανονισµό, τους έχει ανατεθεί µέσω βασικής πράξης και 

έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών υπέρ της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης.  

                                                 
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
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(27) Στον βαθµό που οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης παρέχουν διαρκή 

υποστήριξη στις δραστηριότητες της Ένωσης, κρίνεται σκόπιµο να διαθέτουν 

αποτελεσµατικές και αποδοτικές κεντρικές γραµµατείες. Η Επιτροπή θα πρέπει, 

εποµένως, να επιτρέπεται να χορηγεί επιδοτήσεις στους οργανισµούς που 

επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χωρίς να εφαρµόζει, στην 

περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, την αρχή των ετησίων µειώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

1605/2002. 
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(28) Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος-

πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (2007-2013)1, η απόφαση 

αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)2 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαΐου 

2007, σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE+)3 προβλέπουν 

ήδη τη δυνατότητα χρηµατοδοτικής στήριξης των ευρωπαϊκών οργανώσεων που 

εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά συµφέροντα στον τοµέα της 

τυποποίησης, ενώ ειδικές επιδοτήσεις χορηγούνται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν κοινωνικά συµφέροντα στον τοµέα της τυποποίησης. Η 

χρηµατοδότηση δυνάµει της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 

1926/2006/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 θα λήξει στις 31 

∆εκεµβρίου 2013. Είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης 

να συνεχιστεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των 

ευρωπαϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα. Αυτές οι οργανώσεις επιδιώκουν 

σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελούν, δυνάµει της ειδικής 

εντολής που έχουν λάβει από τους εθνικούς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, ένα 

ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη και προωθεί αρχές και πολιτικές 

σύµφωνες µε τους στόχους των Συνθηκών. Λόγω του πλαισίου στο οποίο 

λειτουργούν και των καταστατικών στόχων τους, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

συµφέροντα στον τοµέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν µόνιµη παρουσία, η 

οποία είναι σηµαντική για τους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης. Για τον λόγο 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να χορηγεί 

επιδοτήσεις στους εν λόγω οργανισµούς, χωρίς να εφαρµόζει, στην περίπτωση των 

                                                 
1 ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15. 
2 ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 39. 
3 ΕΕ L 149 της 9.6.2007, σ. 1. 
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επιδοτήσεων λειτουργίας, την αρχή των ετησίων µειώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.  
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(29) Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να µπορεί να 

καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση 

ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και 

υπηρεσίες. 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 συνεχισθεί µέσω 

προγραµµάτων που αφορούν την τεχνική συνδροµή και συνεργασία µε τρίτες χώρες. 

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα 

χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους οργανισµούς µε προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων ή, κατά περίπτωση, µε ανάθεση συµβάσεων. 

(30) Η χρηµατοδότηση της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει στην καθιέρωση ευρωπαϊκών 

προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες, 

στη διευκόλυνση της χρήσης τους από επιχειρήσεις µε την ενίσχυση της 

υποστήριξης για τη µετάφρασή τους στις διάφορες επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, 

προκειµένου να µπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφελούνται πλήρως από την κατανόηση 

και την εφαρµογή των ευρωπαϊκών προτύπων, στην ενίσχυση της συνοχής του 

ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης, και στην εξασφάλιση δίκαιης και διαφανούς 

πρόσβασης στα ευρωπαϊκά πρότυπα για όλους τους παράγοντες της αγοράς σε 

ολόκληρη την Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η χρήση προτύπων επιτρέπει τη συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία της 

Ένωσης. 
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(31) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα 

πρέπει να είναι δυνατή η προσφυγή στην αναγκαία τεχνογνωσία, ιδίως σε θέµατα 

λογιστικού ελέγχου και χρηµατοδοτικής διαχείρισης, καθώς και στα µέσα 

διοικητικής υποστήριξης που µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή, αλλά και να 

αξιολογείται τακτικά κατά πόσον είναι σκόπιµες οι δραστηριότητες που αποτελούν 

αντικείµενο ενωσιακής χρηµατοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται η χρησιµότητα και 

ο αντίκτυπός τους.  

(32) Κρίνεται επίσης σκόπιµο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της 

απάτης και των παρατυπιών και για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

κονδυλίων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, τον κανονισµό 

(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε 

τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από 

απάτες και λοιπές παρατυπίες2, και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε 

τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης 

της Απάτης (OLAF)3, 

                                                 
1 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
2 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
3 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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(33) Για να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης 

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 εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί 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. Κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά για την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και ορθή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 

(33α) Η επιτροπή που συστήνεται µε τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να βοηθά την 

Επιτροπή σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού, λαµβάνοντας κατάλληλα υπόψη τη γνώµη των ειδικών κατά τοµέα. 

▌ 
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(35) Προκειµένου να εξασφαλίζονται ενιαίοι όροι εκτέλεσης του παρόντος κανονισµού, 

θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εξουσίες 

αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 

µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1.  

(36) Η συµβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα ▌ 

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 έχει ήδη οδηγήσει σε τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις 

βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία εναρµόνισης της 

Ένωσης. 

                                                 
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε αίτηµα τυποποίησης 

προς τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα 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 συµµόρφωσης µε τις 

εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις.  

(37α) Για την επίτευξη των κύριων στόχων του παρόντος κανονισµού και την 

επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων καθώς και για τη µείωση του 

συνολικού χρόνου ανάπτυξης των προτύπων, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά 

το δυνατόν τα διαδικαστικά µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011, που επιτρέπει στον πρόεδρο τη ς αρµόδιας επιτροπής να ορίζει χρονικό 

όριο για τη λήψη απόφασης από την επιτροπή, ανάλογα µε τον επείγοντα 

χαρακτήρα του θέµατος. Επιπλέον, όπου είναι δικαιολογηµένο, η επιτροπή θα 

πρέπει να µπορεί να καθορίζει τη γνώµη της µε γραπτή διαδικασία και τα µέλη 

της επιτροπής που δεν τοποθετούνται θα πρέπει να θεωρείται ότι συµφωνούν 

σιωπηρά. 
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(38) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η εξασφάλιση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των προτύπων και της 

τυποποίησης ως µέσων άσκησης πολιτικής της Ένωσης µέσω της συνεργασίας 

µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, των εθνικών φορέων 

τυποποίησης, των κρατών µελών και της Επιτροπής, η κατάρτιση ευρωπαϊκών 

προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 

που υποστηρίζουν τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης, η αναγνώριση 

τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

αναφορά, η χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης και η συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, δεν µπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν, κατά συνέπεια, λόγω του αντικτύπου της 

δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να εκδώσει 

µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύµφωνα µε 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 

κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
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(39) 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, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ ▌ θα πρέπει, 

εποµένως, να τροποποιηθούν αναλόγως. 

(40) ▌ Η απόφαση αριθ. 1673/87/ΕΚ και η απόφαση 87/95/ΕΟΚ θα πρέπει να 

καταργηθούν, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Κεφάλαιο Ι 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών 

οργανισµών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης, των κρατών µελών και της 

Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 

για προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, την 

αναγνώριση επιλέξιµων για αναφορά τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ, τη χρηµατοδότηση 

της ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην ευρωπαϊκή 

τυποποίηση. 
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Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο φορέα 

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

είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή φορέα 

τυποποίησης·  

β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό 

οργανισµό τυποποίησης· 

γ) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 

αιτήµατος της Επιτροπής για την εφαρµογή της νοµοθεσίας εναρµόνισης της 

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

τυποποίησης· 

▌ 

2) «παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης»: κάθε άλλη τεχνική προδιαγραφή πλην του 

ευρωπαϊκού προτύπου, η οποία έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό προτύπων 

για επανειληµµένη ή διαρκή εφαρµογή και της οποίας η τήρηση δεν είναι 

υποχρεωτική·  

3) «σχέδιο προτύπου»: έγγραφο που περιέχει το κείµενο των τεχνικών προδιαγραφών 

για καθορισµένο προϊόν, που εξετάζεται να εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

σχετικού προτύπου, όπως το έγγραφο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες και διανέµεται προς δηµόσιο σχολιασµό ή έλεγχο· 

4) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο που προδιαγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις που 

πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, µια διεργασία, µια υπηρεσία ή ένα σύστηµα και 

καθορίζει ένα ή περισσότερα από τα εξής: 
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α) τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των 

επίπεδων ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας, προστασίας του 

περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας ή των διαστάσεων του και 

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· 

β) τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής που χρησιµοποιούνται για τα 

γεωργικά προϊόντα , όπως ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, για 

τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, 

καθώς και για φάρµακα και τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής που 

αφορούν άλλα προϊόντα, όταν αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά 

τους· 

γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από µια υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων 

των επίπεδων ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας, προστασίας του 

περιβάλλοντος, υγείας ή ασφάλειας και συµπεριλαµβανοµένων των 

απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο όσον αφορά τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται στον αποδέκτη, όπως καθορίζονται στο άρθρο 22 

παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ· 
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δ) τις µεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δοµικών 

προϊόντων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 σηµείο 1 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης 

Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του 

τοµέα των δοµικών κατασκευών1 του Συµβουλίου, σε σχέση µε τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους· 

4α) «τεχνική προδιαγραφή των ΤΠΕ»: τεχνική προδιαγραφή στον τοµέα των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών· 

5) «προϊόν»: κάθε προϊόν βιοµηχανικής κατασκευής και κάθε γεωργικό προϊόν, 

συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων αλιείας· 

6) «υπηρεσία»: κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστηριότητα που παρέχεται κατά 

κανόνα έναντι αµοιβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 ΣΛΕΕ·  

                                                 
1 ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5. 
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7) «ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης»: οργανισµός απαριθµούµενος στο 

παράρτηµα Ι· 

8) «διεθνής φορέας τυποποίησης»: ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO), η 

∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) και η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

(ITU)· 

9) «εθνικός φορέας τυποποίησης»: φορέας τον οποίο έχει κοινοποιήσει στην 

Επιτροπή κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος κανονισµού. 
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Κεφάλαιο II 

∆ιαφάνεια και συµµετοχή των ενδιαφεροµένων 

Άρθρο 3 

∆ιαφάνεια των προγραµµάτων εργασιών των οργανισµών τυποποίησης 

1. Τουλάχιστον µία φορά ετησίως, κάθε ευρωπαϊκός ▌ οργανισµός τυποποίησης και 

εθνικός φορέας τυποποίησης καταρτίζει το πρόγραµµα εργασιών του. Το εν λόγω 

πρόγραµµα εργασιών περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα και τα 

παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που ο ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης ή 

εθνικός φορέας τυποποίησης προτίθεται να καταρτίσει ή να τροποποιήσει, που 

προετοιµάζει να καταρτίσει ή να τροποποιήσει και τα οποία έχει εκδώσει κατά την 

περίοδο του προηγούµενου προγράµµατος εργασιών, εκτός αν αυτά είναι 

πανοµοιότυπες ή ισοδύναµες µεταφορές διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων. 

2. Το πρόγραµµα εργασιών αναφέρει, για κάθε πρότυπο και για κάθε παραδοτέο 

ευρωπαϊκής τυποποίησης ▌: 
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α) το αντικείµενο· 

β) το στάδιο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη των προτύπων και 

των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης· 

γ) τα στοιχεία αναφοράς οποιωνδήποτε διεθνών προτύπων λαµβάνονται ως βάση.  

3. Κάθε ευρωπαϊκός ▌ οργανισµός τυποποίησης και εθνικός φορέας τυποποίησης 

αναρτά το πρόγραµµα εργασιών του στον δικτυακό του τόπο ή σε οποιονδήποτε 

άλλο δικτυακό τόπο ανοικτής πρόσβασης, ενώ επιπλέον καθιστά διαθέσιµη 

ανακοίνωση σχετικά µε την κατάρτιση του προγράµµατος εργασιών σε εθνική ή, 

κατά περίπτωση, ευρωπαϊκή έκδοση δραστηριοτήτων τυποποίησης. 

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

ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης και εθνικός φορέας τυποποίησης κοινοποιεί 

την κατάρτιση του εν λόγω προγράµµατος στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης και εθνικούς φορείς τυποποίησης, καθώς και στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή διαθέτει τις πληροφορίες αυτές στα κράτη µέλη µέσω της 

επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18. 
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5. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης δεν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη 

ενός αντικειµένου τυποποίησης στο πρόγραµµα εργασιών τους, το οποίο εξετάζεται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύµφωνα µε τους κανόνες των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, και δεν πραγµατοποιούν ενέργειες που θα µπορούσαν να 

προδικάσουν σχετική απόφαση. 

5α. Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής ενός εναρµονισµένου προτύπου ή µετά την 

έγκρισή του, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε 

ενέργεια θα µπορούσε να βλάψει τη σχεδιαζόµενη εναρµόνιση και, ειδικότερα, δεν 

δηµοσιεύουν στον συγκεκριµένο τοµέα νέο ή αναθεωρηµένο εθνικό πρότυπο το 

οποίο δεν είναι πλήρως σύµφωνο µε υφιστάµενο εναρµονισµένο πρότυπο. Μετά τη 

δηµοσίευση νέου εναρµονισµένου προτύπου, όλα τα αντιτιθέµενα σε αυτό εθνικά 

πρότυπα αποσύρονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  
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Άρθρο 4 

∆ιαφάνεια των προτύπων 

1. Κάθε ευρωπαϊκός ▌ οργανισµός τυποποίησης και εθνικός φορέας τυποποίησης 

αποστέλλει, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική µορφή, οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού 

προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, εθνικούς φορείς τυποποίησης ή στην 

Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατός τους.  

2. Κάθε ευρωπαϊκός ▌ οργανισµός τυποποίησης και εθνικός φορέας τυποποίησης 

απαντά εντός τριών µηνών και συνεκτιµά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει 

οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης, εθνικός φορέας 

τυποποίησης ή η Επιτροπή όσον αφορά κάθε σχέδιο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1.  

2α. Όταν ένας εθνικός φορέας τυποποίησης λαµβάνει σχόλια που δείχνουν ότι το 

σχέδιο προτύπου θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, 

διαβουλεύεται µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και την Επιτροπή 

πριν το εκδώσει. 
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3. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης: 

α) εξασφαλίζουν την πρόσβαση στα σχέδια εθνικών προτύπων κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως εκείνα που είναι 

εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

παρατηρήσεις·  

β) επιτρέπουν την παθητική ή ενεργητική συµµετοχή άλλων εθνικών φορέων 

τυποποίησης, µε την αποστολή παρατηρητή, στις προγραµµατισµένες 

δραστηριότητες ▌. 

Άρθρο 5 

Συµµετοχή ενδιαφεροµένου στην ευρωπαϊκή τυποποίηση 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την επαρκή 

εκπροσώπηση και συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, των ενώσεων καταναλωτών ▌ και των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων στις δραστηριότητες τυποποίησής τους. 

Ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την εκπροσώπηση και συµµετοχή, ιδίως µέσω των 

ευρωπαϊκών οργανώσεων ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από 

την Ένωση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής 

και ▌ στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 

ευρωπαϊκής τυποποίησης:  
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α) κατά την πρόταση και την αποδοχή νέων θεµάτων εργασίας· 

β) κατά την τεχνική εξέταση των προτάσεων· 

γ) κατά την υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια· 

δ) κατά την επανεξέταση υφιστάµενων ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 

ευρωπαϊκής τυποποίησης· 

ε) κατά τη διάδοση πληροφοριών και την ανάπτυξη συνείδησης για τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που έχουν ήδη 

εκδοθεί ▌.  

2. Επιπλέον της συνεργασίας µε τις αρχές εποπτείας της αγοράς στα κράτη µέλη, µε 

τους ερευνητικούς φορείς της Επιτροπής και µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 

ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ενθαρρύνουν και 

διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση και συµµετοχή σε τεχνικό επίπεδο, των 

επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων, των αρχών εποπτείας της 

αγοράς στα κράτη µέλη 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, που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 182 ΣΛΕΕ. 
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Άρθρο 5α 

Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα 

1. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των 

ΜΜΕ σε πρότυπα και διαδικασίες ανάπτυξης προτύπων προκειµένου να 

επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο συµµετοχής στο σύστηµα τυποποίησης, επί 

παραδείγµατι µε: 

α) την αναγνώριση, στα ετήσια προγράµµατα εργασίας τους, των έργων 

τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ· 

β) την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δραστηριότητες τυποποίησης χωρίς 

υποχρέωση να γίνουν µέλη εθνικού φορέα τυποποίησης· 

γ) την πρόσβαση, δωρεάν ή µε ειδική τιµή, στη συµµετοχή σε δραστηριότητες 

τυποποίησης· 

δ) την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε σχέδια προτύπων· 

ε) τη διάθεση δωρεάν περιλήψεων των προτύπων στις ιστοσελίδες τους· 

στ) την εφαρµογή ειδικών τιµολογίων για την παροχή προτύπων και δεσµών 

προτύπων σε µειωµένες τιµές. 
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2. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές µε στόχο την 

ενίσχυση της συµµετοχής των ΜΜΕ σε δραστηριότητες τυποποίησης και στην 

αύξηση και διευκόλυνση της χρήσης των προτύπων από τις ΜΜΕ. 

3. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης υποβάλλουν στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης ετήσιες εκθέσεις για τις ενέργειές κατά τις παραγράφους 1 και 2 και 

όλα τα άλλα µέτρα για βελτίωση των όρων χρήσης των προτύπων από τις ΜΜΕ 

και της συµµετοχής των ΜΜΕ στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων. Οι εθνικοί 

φορείς τυποποίησης δηµοσιεύουν τις εκθέσεις αυτές στις ιστοσελίδες τους. 

Άρθρο 5β 

Συµµετοχή δηµόσιων αρχών στην ευρωπαϊκή τυποποίηση 

Τα κράτη µέλη προωθούν, οσάκις ενδείκνυται, τη συµµετοχή δηµόσιων αρχών, 

συµπεριλαµβανοµένων 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. 
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Κεφάλαιο III 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για τη στήριξη της νοµοθεσίας 

και των πολιτικών της Ένωσης 

Άρθρο 6 

Το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση 

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραµµα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση, το οποίο αναγνωρίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της 

ευρωπαϊκής τυποποίησης λαµβάνοντας υπόψη τις µακροπρόθεσµες στρατηγικές 

της Ένωσης για την ανάπτυξη. Αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα 

ευρωπαϊκής τυποποίησης που η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 7. 
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2. Το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζει τους ειδικούς στόχους και πολιτικές για τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και τα ▌ παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που η Επιτροπή 

προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε 

το άρθρο 7. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει 

αιτήµατα χωρίς προηγούµενη αναφορά . 

2α. Το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση 

περιλαµβάνει επίσης στόχους για τη διεθνή διάσταση της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης, προς υποστήριξη της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης. 

2β. Το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση 

θεσπίζεται αφού προηγηθεί ευρεία διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, 

συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και των 

ευρωπαϊκών οργανώσεων ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από 

την Ένωση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, και µε τα κράτη µέλη, µέσω της 

επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισµού. 
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2γ. Μετά τη θέσπιση του ετήσιου προγράµµατος εργασιών της Ένωσης για την 

ευρωπαϊκή τυποποίηση, η Επιτροπή το δηµοσιοποιεί στον ιστότοπό της. 

Άρθρο 6α 

Συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς 

Οι ερευνητικοί φορείς της Επιτροπής συµβάλλουν στην κατάρτιση του ετήσιου 

προγράµµατος εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, που αναφέρεται στο 

άρθρο 6, και παρέχουν στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 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 οι παράµετροι ασφάλειας. 
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Άρθρο 7 

Αιτήµατα τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης 

1. Η Επιτροπή µπορεί, στο πλαίσιο των περιορισµών των αρµοδιοτήτων που 

προβλέπουν οι Συνθήκες, να ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 

ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός ταχθείσας προθεσµίας. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 

παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν γνώµονα την αγορά, λαµβάνουν υπόψη 

το δηµόσιο συµφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο 

αίτηµα της Επιτροπής και βασίζονται στη συναίνεση. Η Επιτροπή προσδιορίζει 

τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόµενο του ζητούµενου εγγράφου και την 

προθεσµία για τη θέσπισή του. 
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1α.  Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 µετά από διαβούλευση 

µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 

ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό και µε την επιτροπή που συστάθηκε µε τη νοµοθεσία της 

Ένωσης, όταν υπάρχει τέτοια επιτροπή, ή µετά από άλλες µορφές διαβούλευσης 

µε ειδικούς κατά τοµέα. 

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε δεκτό 

το αίτηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός ενός µηνός από την παραλαβή 

του.  

3. Όταν υποβάλλεται αίτηµα για χρηµατοδότηση, η Επιτροπή, εντός δύο µηνών από 

την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήµατος που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενηµερώνει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης µε σκοπό την κατάρτιση 

ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης. 
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4. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις 

ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη σύνταξη των εγγράφων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή αξιολογεί, από κοινού µε τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης, τη συµµόρφωση των εγγράφων που καταρτίζουν οι 

ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης προς το αρχικό της αίτηµα. 

4α. Όταν ένα εναρµονισµένο πρότυπο πληροί τις απαιτήσεις που προορίζεται να 

καλύψει, οι οποίες καθορίζονται στη σχετική νοµοθεσία εναρµόνισης της 

Ένωσης, η Επιτροπή δηµοσιεύει χωρίς καθυστέρηση αναφορά στο εναρµονισµένο 

πρότυπο αυτό, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα 

µέσα ανάλογα µε τους όρους που περιλαµβάνει η σχετική πράξη της νοµοθεσίας 

εναρµόνισης της Ένωσης. 
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Άρθρο 8 

Επίσηµες αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα 

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

πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που επιδιώκει να καλύψει και οι 

οποίες καθορίζονται στην οικεία νοµοθεσία εναρµόνισης της Ένωσης, ενηµερώνει 

σχετικά την Επιτροπή µε λεπτοµερή εξήγηση, και η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί 

µε την επιτροπή που έχει συσταθεί µε τη σχετική νοµοθεσία εναρµόνισης της 

Ένωσης, αν υπάρχει, ή µετά από άλλες µορφές διαβούλευσης µε ειδικούς κατά 

τοµέα, αποφασίζει:  

▌ 

α) να δηµοσιεύσει, να µη δηµοσιεύσει ή να δηµοσιεύσει µε περιορισµούς τα 

στοιχεία αναφοράς του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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β) να διατηρήσει, να διατηρήσει µε περιορισµούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 

αναφοράς του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου από την Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

1α. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες για τα εναρµονισµένα 

πρότυπα που έχουν αποτελέσει αντικείµενο της απόφασης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης για την 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, αν χρειαστεί, ζητεί την 

αναθεώρηση των οικείων εναρµονισµένων προτύπων. 

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου 

εκδίδεται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου 

εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3. 
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Άρθρο 8α 

Κοινοποίηση στις οργανώσεις ενδιαφεροµένων 

Η Επιτροπή καταρτίζει σύστηµα κοινοποίησης σε όλους τους ενδιαφεροµένους, 

συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και των ευρωπαϊκών 

οργανώσεων ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση σύµφωνα 

µε τον παρόντα κανονισµό, προκειµένου να εξασφαλίσει την απαιτούµενη διαβούλευση και 

την καταλληλότητα για την αγορά, πριν από: 

α)  την έκδοση του ετήσιου προγράµµατος εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1· 

β)  την έγκριση αιτηµάτων τυποποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 7· 

γ)  τη λήψη απόφασης σχετικά µε τυπικές αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1· 

δ)  τη λήψη απόφασης σχετικά µε αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ 

σύµφωνα µε το άρθρο 9· 

ε)  την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 16. 
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Κεφάλαιο IV 

Τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ 

Άρθρο 9 

Αναγνώριση επιλέξιµων για αναφορά τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ 

1. Είτε έπειτα από πρόταση κράτους µέλους είτε µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 

µπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ που δεν 

είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα αλλά πληρούν τις απαιτήσεις του 

παραρτήµατος II, και οι οποίες µπορεί να αναφέρονται, κυρίως προκειµένου να 

καθίσταται δυνατή η διαλειτουργικότητα, στις δηµόσιες συµβάσεις.  

1α.  Όταν µια τεχνική προδιαγραφή των ΤΠΕ, αναγνωρισµένη σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1, τροποποιείται, αποσύρεται ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, η Επιτροπή µπορεί, µετά από πρόταση κράτους 

µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, να αποφασίσει να αναγνωρίσει την 

τροποποιηµένη τεχνική προδιαγραφή των ΤΠΕ ή να αποσύρει την αναγνώρισή 

της. 
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1β. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α λαµβάνονται µετά από 

διαβούλευση µε την ευρωπαϊκή πολυσυµµετοχική πλατφόρµα για την τυποποίηση 

στον τοµέα των ΤΠΕ, στην οποία συµµετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 

τυποποίησης, τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι φορείς, καθώς και µε την 

επιτροπή που συστάθηκε µε τη σχετική νοµοθεσία εναρµόνισης της Ένωσης, αν 

υπάρχει, ή µετά από άλλες µορφές διαβούλευσης µε ειδικούς κατά τοµέα, αν δεν 

υπάρχει τέτοια επιτροπή. 

Άρθρο 10 

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ στις δηµόσιες συµβάσεις 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος 

κανονισµού αποτελούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στις οδηγίες 

2004/17/ΕΚ,2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ και στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

2342/2002. 
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Κεφάλαιο V 

Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης 

Άρθρο 11 

Χρηµατοδότηση των οργανισµών τυποποίησης από την Ένωση 

1. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να χορηγείται στους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης για τις ακόλουθες δραστηριότητες τυποποίησης: 

α) την ανάπτυξη και την αναθεώρηση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 

ευρωπαϊκής τυποποίησης που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη στήριξη 

της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης·  

β) την επαλήθευση της ποιότητας και της συµµόρφωσης των ευρωπαϊκών 

προτύπων ή των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης µε την αντίστοιχη 

νοµοθεσία και τις αντίστοιχες πολιτικές της Ένωσης·  
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γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση µε 

την ευρωπαϊκή τυποποίηση, συµπεριλαµβανοµένων µελετών, δραστηριοτήτων 

συνεργασίας, και σε διεθνές επίπεδο, 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 ιδρυτικών αρχών, ειδικότερα όσον αφορά την ανοικτή 

προσέγγιση, την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη συναίνεση µεταξύ όλων των 

ενδιαφεροµένων µερών· 

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών 

τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης πολιτικής, του 

συντονισµού δραστηριοτήτων τυποποίησης, της επεξεργασίας τεχνικού έργου 

και της παροχής πληροφοριών στα ενδιαφερόµενα µέρη· 
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ε) τη µετάφραση ▌ 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, των ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής 

τυποποίησης των οποίων η χρήση υποβοηθά τη νοµοθεσία και τις πολιτικές 

της Ένωσης· 

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

ερµηνεύουν και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα 

ευρωπαϊκής τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης οδηγιών 

χρήσης, περιλήψεων προτύπων, πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες 

πρακτικές και ενηµερωτικών ενεργειών, στρατηγικών και προγραµµάτων 

κατάρτισης· 

ζ) δραστηριότητες µε σκοπό την εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, 

συνεργασία µε τρίτες χώρες, καθώς και προώθηση και αξιοποίηση του 

ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης και των ευρωπαϊκών προτύπων και 

παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, 

τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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2. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση παρέχεται επίσης σε: 

α) εθνικούς φορείς τυποποίησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις οποίες αναλαµβάνουν από κοινού µε τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης· 

β) άλλους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η συµβολή στις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ή η διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ▌ γ) και ζ), σε 

συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. 

Άρθρο 12 

Χρηµατοδότηση άλλων ευρωπαϊκών οργανισµών από την Ένωση 

Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να χορηγείται στις ευρωπαϊκές οργανώσεις 

ενδιαφεροµένων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισµού για τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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α) τη λειτουργία αυτών των οργανισµών και των δραστηριοτήτων τους που αφορούν 

την ευρωπαϊκή και τη διεθνή τυποποίηση, καθώς και την επεξεργασία του τεχνικού 

έργου και την παροχή πληροφοριών σε µέλη και άλλους ενδιαφεροµένους· 

β) την παροχή νοµικής και τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης, συµπεριλαµβανοµένων 

µελετών σχετικά µε την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και την κατάρτιση 

ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης, και την 

κατάρτιση εµπειρογνωµόνων·  

γ) τη συµµετοχή στις τεχνικές εργασίες όσον αφορά την κατάρτιση και την 

επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που 

είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη στήριξη της νοµοθεσίας και των πολιτικών της 

Ένωσης· 

▌  

ε) την προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης, 

καθώς και τη χρήση προτύπων από τους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων 

των ΜΜΕ και των καταναλωτών, και τη σχετική ενηµέρωσή τους. 
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Άρθρο 13 

Χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις 

1. Η χρηµατοδότηση από την Ένωση παρέχεται µε τη µορφή: 

α) επιδοτήσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ή συµβάσεων έπειτα 

από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σε: 

i) ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και εθνικούς φορείς 

τυποποίησης, προκειµένου να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1· 

ii) οργανισµούς που αναγνωρίζονται σε βασική πράξη, κατά την έννοια του 

άρθρου 49 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, ως αρµόδιοι 

για τη διεξαγωγή, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού· 
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β) επιδοτήσεων έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ή συµβάσεων 

έπειτα από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σε άλλους φορείς που 

αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) ▌: 

i) της συµβολής στην ανάπτυξη και την αναθεώρηση ευρωπαϊκών 

προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

ii) της εκτέλεσης των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών που 

αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·  

iii) της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 στοιχείο ζ)· 

γ) επιδοτήσεων έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις ευρωπαϊκές 

οργανώσεις ενδιαφεροµένων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία 

καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού, µε σκοπό τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12. 

2. Οι δραστηριότητες των οργανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν 

να χρηµατοδοτούνται από: 
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α) επιδοτήσεις για δράσεις·  

β) επιδοτήσεις λειτουργίας για τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και 

τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων που πληρούν τα κριτήρια τα 

οποία καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα 

µε τους κανόνες του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. Σε 

περίπτωση ανανέωσης, αυτές οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν µειώνονται 

αυτοµάτως. 

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.  

4. Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για 

τις δραστηριότητες τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 

στοιχεία α) και β) µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών και στην 

περίπτωση των δραστηριοτήτων τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 στοιχείο α) καταβάλλονται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
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α) τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης τα οποία ζητεί η 

Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 εκδίδονται ή αναθεωρούνται εντός περιόδου 

που δεν υπερβαίνει την περίοδο που καθορίζεται στο αίτηµα το οποίο 

αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο· 

β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 

εκπροσωπούνται και µπορούν να συµµετέχουν στις ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες τυποποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.  

5. Οι κοινοί στόχοι της συνεργασίας και οι διοικητικοί και χρηµατοδοτικοί όροι 

σχετικά µε τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

τυποποίησης και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων που πληρούν τα 

κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού 

καθορίζονται µε τις συµφωνίες-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, οι οποίες υπογράφονται 

µεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω οργανισµών τυποποίησης και οργανώσεων 

ενδιαφεροµένων σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 και 

τον κανονισµό (EK, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002. Η Επιτροπή ενηµερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη σύναψη των εν λόγω 

συµφωνιών. 
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Άρθρο 14 

∆ιαχείριση 

Οι πιστώσεις που καθορίζονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µε σκοπό τη 

χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων τυποποίησης µπορούν επίσης να καλύπτουν τις διοικητικές 

δαπάνες που αφορούν την προπαρασκευή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, λογιστικό έλεγχο 

και αξιολόγηση, οι οποίες είναι άµεσα αναγκαίες για την εκτέλεση των άρθρων 11, 12 και 13, 

συµπεριλαµβανοµένων µελετών, συσκέψεων, ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσίευσης, 

δαπανών συνδεοµένων µε τα πληροφορικά δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς 

και άλλων δαπανών διοικητικής και τεχνικής βοήθειας την οποία µπορεί να αναλαµβάνει η 

Επιτροπή για τις δραστηριότητες τυποποίησης. 



 

AM\912027EL.doc 76/101 PE493.558v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 15 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή µεριµνά ώστε να προστατεύονται τα οικονοµικά 

συµφέροντα της Ένωσης µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, 

της διαφθοράς και άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων, µε τη διενέργεια 

αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, καθώς και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, µε την επιβολή 

αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΚ) 

αριθ. 1073/1999. 

2. Για τις ενέργειες της Ένωσης που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού, η έννοια της παρατυπίας κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του 

κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 σηµαίνει κάθε παράβαση διάταξης του 

δικαίου της Ένωσης ή κάθε παράβαση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από 

πράξη ή παράλειψη οικονοµικού παράγοντα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο 

αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο γενικός προϋπολογισµός της Ένωσης ή προϋπολογισµοί 

διαχειριζόµενοι από αυτή, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης. 
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3. Τυχόν συµφωνίες και συµβάσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό 

προβλέπουν την παρακολούθηση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή 

από οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της, καθώς και, ενδεχοµένως, 

επιτόπιους ελέγχους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Κεφάλαιο VI 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, επιτροπή και υποβολή εκθέσεων 

Άρθρο 16 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 17 σχετικά µε τροποποιήσεις των παραρτηµάτων, προκειµένου: 

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·  

▌ 
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γ) να προσαρµόζονται ▌ τα κριτήρια για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων 

που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τον 

µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους. Οι ανωτέρω 

προσαρµογές δεν προκαλούν τη δηµιουργία νέων κριτηρίων ή την πλήρη 

κατάργηση υπαρχόντων κριτηρίων ή κατηγοριών οργανώσεων.  

Άρθρο 17 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 16 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

ανατίθεται ▌ στην Επιτροπή για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, αρχής γενοµένης από 

την 1η Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την 

εξουσιοδότηση, το αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 

πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει 

να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 16 τίθεται σε ισχύ 

µόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.  
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Άρθρο 18 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

4. Όταν η γνώµη της επιτροπής λαµβάνεται µε γραπτή διαδικασία, η εν λόγω 

διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσµα όταν, εντός της προθεσµίας υποβολής 

της γνώµης, η προεδρία της επιτροπής λάβει σχετική απόφαση ή µια απλή 

πλειοψηφία των µελών της επιτροπής υποβάλει σχετικό αίτηµα. 
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Άρθρο 18α 

Επιτροπή συνεργασίας µε οργανισµούς τυποποίησης και οργανώσεις ενδιαφεροµένων 

Η επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 συνεργάζεται µε τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων 

που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 
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Άρθρο 19 

Εκθέσεις 

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: 

α) την εφαρµογή των άρθρων 4, 5, 7, 11 και 13· 

β) την εκπροσώπηση ΜΜΕ, ενώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς φορείς τυποποίησης· 

βα) την εκπροσώπηση των ΜΜΕ µε βάση τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 5α παράγραφος 3· 

ββ) τη χρήση ΤΠΕ στο σύστηµα τυποποίησης· 
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βγ) τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης και των 

ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης. 

2. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων που έλαβαν χρηµατοδότηση από την 

Ένωση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό αποστέλλουν ετήσια έκθεση για τις 

δραστηριότητές τους στην Επιτροπή. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ιδίως αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά µε τα µέλη των εν λόγω οργανισµών και τις δραστηριότητες του 

άρθρου 12. 

3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και κάθε πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία αυτή, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει 

ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 

αξιολόγηση της σκοπιµότητας των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαµβάνουν 

χρηµατοδότηση από την Ένωση, µε βάση τις επιταγές της νοµοθεσίας και των 

πολιτικών της Ένωσης, καθώς και αξιολόγηση των ενδεχόµενων νέων µέτρων για 

την απλούστευση της χρηµατοδότησης της ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη 

µείωση του διοικητικού φόρτου των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης.  
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Άρθρο 19α 

Επανεξέταση 

Έως ...*, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 7 του 

παρόντος κανονισµού για το χρονοδιάγραµµα της υποβολής αιτηµάτων τυποποίησης. Η 

Επιτροπή παρουσιάζει τα συµπεράσµατά της σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, οσάκις ενδείκνυται, από νοµοθετική πρόταση 

για την τροποποίηση του παρόντος κανονισµού.  

Κεφάλαιο VII 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 20 

Τροποποιήσεις 

1. Οι ακόλουθες διατάξεις διαγράφονται: 

α) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/686/EΟΚ· 

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούµε εισάγετε την ηµεροµηνία: δύο έτη από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 
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β) το άρθρο 5 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ·  

γ) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/9/ΕΚ· 

δ) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/25/ΕΚ· 

ε) το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/16/ΕΚ· 

στ) το άρθρο 6 της οδηγίας 97/23/ΕΚ· 

ζ) το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ· 

η) το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/23/ΕΚ· 

θ) το άρθρο 7 της οδηγίας 2009/23/EΚ· 

ι) το άρθρο 6 της οδηγίας 2009/105/ΕΚ. 

Οι παραποµπές στις καταργούµενες διατάξεις θεωρούνται παραποµπές στο άρθρο 

8 του παρόντος κανονισµού. 
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2. Η οδηγία 98/34/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

α) στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 6 έως 10 ▌ διαγράφονται. 

αα) Τα άρθρα 2, 3 και 4 διαγράφονται. 

β) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η φράση «µε τους αντιπροσώπους των 

οργανισµών τυποποίησης που αναφέρονται στα παραρτήµατα I και II» 

διαγράφεται· 

γ) στο άρθρο 6 παράγραφος 3, η πρώτη περίπτωση διαγράφεται· 

δ) στο άρθρο 6 παράγραφος 4, τα στοιχεία α), β) και ε) διαγράφονται· 

δα)  το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«Άρθρο 7 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 

παράγραφος 1, όλα τα αιτήµατα που υποβάλλονται σε οργανισµούς 

τυποποίησης για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου για 

συγκεκριµένα προϊόντα, για τον σκοπό της έκδοσης τεχνικού κανονισµού για 

τα συγκεκριµένα προϊόντα, όπως σχεδίου τεχνικών κανονισµών, και 

αναφέρουν τους λόγους για την έκδοση αυτή». 
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ε) στο άρθρο 11, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη πρόταση:  

«Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις 

λαµβανόµενες γνωστοποιήσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.»· 

στ) τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ διαγράφονται. 

Οι αναφορές στις εν λόγω διατάξεις που διαγράφονται θεωρούνται εφεξής αναφορές στον 

παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στον 

παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 21 

Εθνικοί φορείς τυποποίησης 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τους φορείς τυποποίησης τους. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν 

επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Άρθρο 22 

Μεταβατικές διατάξεις 

Στις πράξεις της Ένωσης που προβλέπουν τεκµήριο συµµόρφωσης µε βασικές απαιτήσεις 

µέσω της εφαρµογής εναρµονισµένων προτύπων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την οδηγία 

98/34/ΕΚ, η αναφορά στην οδηγία 98/34/ΕΚ νοείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισµό, 

εκτός αν πρόκειται για αναφορά στην επιτροπή που δηµιουργείται δυνάµει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 98/34/ΕΚ σχετικά µε τους τεχνικούς κανονισµούς.  

Όταν ▌ πράξη της Ένωσης προβλέπει διαδικασία ένστασης σχετικά µε εναρµονισµένα 

πρότυπα, το άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζεται στην εν λόγω πράξη. 

Άρθρο 23 

Κατάργηση 

Η απόφαση αριθ. 1673/87/ΕΚ και η απόφαση 87/95/ΕΟΚ καταργούνται. 

Οι παραποµπές στις υπό κατάργηση αποφάσεις θεωρούνται εφεξής παραποµπές στον 

παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στον παράρτηµα 

IV του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

...,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. CEN – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

2. Cenelec – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. 

3. ETSI – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΤΠΕ 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεντρώνουν την αποδοχή της αγοράς και η εφαρµογή 

τους δεν εµποδίζει τη διαλειτουργικότητα µε την εφαρµογή των υφιστάµενων 

ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων. Η αποδοχή της αγοράς µπορεί να αποδεικνύεται 

µε λειτουργικά παραδείγµατα συµµορφούµενων εφαρµογών από διάφορους 

πωλητές. 

1α.  Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται µε συνέπεια και δεν συγκρούονται µε 

άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα, καλύπτουν δηλαδή τοµείς στους οποίους η θέσπιση 

νέων ευρωπαϊκών προτύπων δεν προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστηµα, στους 

οποίους τα υπάρχοντα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την αγορά ή στους 

οποίους τα πρότυπα αυτά έχουν ξεπεραστεί, και όπου η µεταφορά των τεχνικών 

προδιαγραφών σε παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης δεν προβλέπεται για 

εύλογο χρονικό διάστηµα. 
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2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό που 

είναι επαγγελµατικό σωµατείο ή ένωση , κοινωνική, βιοµηχανική ή εµπορική ένωση 

ή οποιαδήποτε άλλη οµοσπονδία (membership organisation) που, στο πλαίσιο της 

τεχνογνωσίας της, καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ και η οποία δεν 

είναι ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης, εθνικός φορέας τυποποίησης ή διεθνής 

οργανισµός τυποποίησης, µέσω διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) ανοικτός χαρακτήρας:  

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν µε βάση ανοικτή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην οποία µπορούν να συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορούν οι εν λόγω τεχνικές 

προδιαγραφές·  

β) συναίνεση:  
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Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 ενδιαφεροµένων µερών 

και να γεφυρώσει τυχόν αντικρουόµενα συµφέροντα. Η συναίνεση δεν 

προϋποθέτει οµοφωνία. 

γ) διαφάνεια:  

i) όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές συζητήσεις και τη λήψη 

αποφάσεων αρχειοθετήθηκαν και αναγνωρίστηκαν·  

ii) οι πληροφορίες για νέες δραστηριότητες τυποποίησης ανακοινώθηκαν 

δηµοσίως και ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιµα µέσα·  

iii)  επιδιώχθηκε η συµµετοχή όλων των σχετικών κατηγοριών 

ενδιαφεροµένων µερών µε σκοπό την επίτευξη ισορροπίας· 
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iv) δόθηκε προσοχή και απάντηση στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόµενων 

µερών. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) διατήρηση: εξασφαλίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα η συνεχιζόµενη 

υποστήριξη και η τήρηση δηµοσιευµένων προδιαγραφών· 

β) διαθεσιµότητα: οι προδιαγραφές διατίθενται δηµοσίως για εφαρµογή και 

χρήση µε εύλογους όρους (συµπεριλαµβανοµένου εύλογου τιµήµατος ή 

δωρεάν)· 

γ) η άδεια άσκησης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που είναι σηµαντικά 

για την εφαρµογή προδιαγραφών παρέχεται στους αιτούντες µε (δίκαια) 

εύλογα κριτήρια χωρίς διακρίσεις, τα οποία περιλαµβάνουν, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια του κατόχου των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

αδειοδότηση βασικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς 

αποζηµίωση· 
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δ) συνάφεια:  

i) οι προδιαγραφές είναι αποτελεσµατικές και σχετικές. 

ii) οι προδιαγραφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και 

στις κανονιστικές απαιτήσεις. 

ε) ουδετερότητα και σταθερότητα: 

i) οι προδιαγραφές, αν είναι δυνατόν, έχουν ως γνώµονα τις επιδόσεις και 

δεν βασίζονται τόσο στον σχεδιασµό ή στα περιγραφικά χαρακτηριστικά. 

ii) οι προδιαγραφές δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά ούτε 

περιορίζουν τις δυνατότητες που έχουν οι φορείς που τις εφαρµόζουν 

όσον αφορά την ανάπτυξη ανταγωνισµού και καινοτοµίας βάσει των εν 

λόγω προδιαγραφών·  

iii) τα πρότυπα βασίζονται σε προηγµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις· 
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στ) ποιότητα:  

i) η ποιότητα και το επίπεδο της λεπτοµέρειας επαρκούν για να 

καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη πολλών ανταγωνιστικών εφαρµογών 

διαλειτουργικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

ii) οι τυποποιηµένες διεπαφές δεν αποκρύπτονται ούτε ελέγχονται από 

κάποιον άλλο πλην των οργανισµών που έχουν εκδώσει τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

1. Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 

τυποποίησης, η οποία: 

α) είναι µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική·  

β) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

συµφερόντων των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

την ευαισθητοποίησή τους για θέµατα τυποποίησης και την κινητοποίησή 

τους για να εµπλακούν στη διαδικασία τυποποίησης·  

γ)  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. 
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2. Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί καταναλωτές σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 

τυποποίησης, η οποία: 

α) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 

εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα· 

β) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

συµφερόντων των καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· 

γ) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές ενώσεις καταναλωτών σε 

τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα συµφέροντα των 

καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3. Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί περιβαλλοντικά συµφέροντα σε ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

α) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 

εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα·  
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β) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

περιβαλλοντικών συµφερόντων στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο·  

γ)  έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 

σε τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα 

περιβαλλοντικά συµφέροντα στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

4. Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί κοινωνικά συµφέροντα σε ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία: 

α) είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιοµηχανικά, 

εµπορικά και επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα· 

β) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 

κοινωνικών συµφερόντων στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

γ) έχει λάβει εντολή από µη κερδοσκοπικές εθνικές κοινωνικές οργανώσεις σε 

τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών µελών να εκπροσωπεί τα κοινωνικά 

συµφέροντα στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 98/34/ΕΚ Παρών κανονισµός 
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σηµείο 6 Άρθρο 2 σηµείο 1 
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σηµείο 7 -- 
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σηµείο 8 Άρθρο 2 σηµείο 3 
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σηµείο 9 Άρθρο 2 σηµείο 7 
Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σηµείο 10 Άρθρο 2 σηµείο 9 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 1 
Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2 
Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 
Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 21 
Άρθρο 2 παράγραφος 5 Άρθρο 16 στοιχείο α) 

Άρθρο 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 
Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5 και άρθρο 4 

παράγραφος 3 
Άρθρο 4 παράγραφος 2 -- 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση -- 
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) Άρθρο 16 στοιχείο α) 
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β) -- 
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο ε) Άρθρο 7 παράγραφος 1α) 

Παράρτηµα I Παράρτηµα I 
Παράρτηµα II Άρθρο 21 

 
Απόφαση  

αριθ. 1673/2006/ΕΚ 
Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 
Άρθρα 2 και 3 Άρθρο 11 

Άρθρο 4 -- 
Άρθρο 5 Άρθρο 13 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 14 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 3 

Άρθρο 7 Άρθρο 15 
 

Απόφαση 87/95/ΕΟΚ Παρών κανονισµός 
Άρθρο 1 Άρθρο 2 
Άρθρο 2 Άρθρο 3  
Άρθρο 3 Άρθρο 9 
Άρθρο 4  Άρθρο 6 
Άρθρο 5 Άρθρο 10 
Άρθρο 6 -- 
Άρθρο 7  -- 
Άρθρο 8 Άρθρο 19 παράγραφος 3 
Άρθρο 9 -- 
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