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Rendeletre irányuló javaslat 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

2012/…/EU RENDELETE 

az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, 
a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 

2009/23/EK és a 2009/105/EK ▌európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 87/95/EGK és az 1673/2006/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 114. cikkére,  

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja. 
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a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követıen, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A szabványosítás elsıdleges célja olyan önkéntes mőszaki vagy minıségi elıírások 

meghatározása, amelyek jelenlegi vagy jövıbeli termékek, gyártási folyamatok vagy 

szolgáltatások megfelelését biztosíthatják. A szabványosítás különbözı kérdésekre 

terjedhet ki, mint például egy bizonyos termék különbözı fokozatainak vagy 

méreteinek szabványosítására, vagy mőszaki elıírások meghatározására olyan 

termék- vagy szolgáltatáspiacokon, ahol a más termékekkel vagy rendszerekkel való 

kompatibilitás és interoperabilitás alapvetı követelmény. 

                                                 
1 HL C 376.2011.12.22., 44. o. 
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(1a) Az európai szabványosítás megszervezésére az érintett érdekcsoportok által és 

részére kerül sor a nemzeti képviselet (Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és 

Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) és a közvetlen 

részvétel (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)) alapján, és az a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által a szabványosítás területén elismert 

elveken - nevezetesen a kohézió, átláthatóság, nyitottság, konszenzus, önkéntes 

alkalmazás, az egyedi érdekektıl való függetlenség és a hatékonyság elvén (a 

továbbiakban: alapelvek) - nyugszik. Ezen alapelvekkel összhangban fontos, hogy 

valamennyi érintett érdekelt felet, így a hatóságokat és a kis- és 

középvállalkozásokat (kkv-k) megfelelıen bevonják a nemzeti és európai 

szabványosítási folyamatba. A nemzeti szabványügyi testületeknek is ösztönöznie 

kell és elı kell segítenie a szóban forgó érdekcsoportok részvételét. 
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(2) Az európai szabványosítás elısegíti a vállalkozások versenyképességének növelését 

különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának, a hálózatok 

interoperabilitásának, a kommunikációs eszközöknek, a technológiai fejlesztésnek és 

az innovációnak az elımozdításával. Az európai szabványosítás megerısíti az 

európai ipar globális versenyképességét, különösen ha a nemzetközi szabványügyi 

testületekkel, nevezetesen a Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO), a 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal (IEC) és a Nemzetközi Távközlési 

Egyesülettel (ITU) összehangolt módon kerül rá sor. A szabványok többek között a 

belsı piacon a gazdasági átjárhatóság fokozása, valamint az új és jobb termékek vagy 

piacok fejlıdésének ösztönzése és a jobb ellátási feltételek elısegítése révén jelentıs 

pozitív gazdasági hatásokat gyakorolnak. A szabványok így általában fokozzák a 

versenyt, és csökkentik a kibocsátási és értékesítési költségeket, ami az egész 

gazdaság, de különösen a fogyasztók számára elınyös. A szabványok fenntarthatják 

és javíthatják a minıséget, információt nyújthatnak, és biztosíthatják az 

interoperabilitást és kompatibilitást, ezzel növelve a biztonságot és az értéket a 

fogyasztók számára. 
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(3) Az európai szabványokat az európai szabványügyi szervezetek, nevezetesen a CEN, 

a Cenelec és az ETSI fogadják el. 

(4) Az európai szabványok igen fontos szerepet játszanak a belsı piac szempontjából, 

például a harmonizált szabványok használata révén, vélelmezve, hogy a forgalomba 

hozandó termékek megfelelnek az e termékek tekintetében a vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályokban megállapított alapvetı követelményeknek. E 

követelményeket pontosan meg kell határozni az európai szabványügyi szervezetek 

általi hibás értelmezésük elkerülése érdekében. 
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(4a)  A szabványosítás egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben és 

a piacok megnyitásában. Az Uniónak arra kell törekednie, hogy elımozdítsa az 

európai szabványügyi szervezetek és a nemzetközi szabványügyi testületek közötti 

együttmőködést. Az Uniónak ösztönöznie kell továbbá a kétoldalú megközelítéseket 

a harmadik országokkal a szabványosítási erıfeszítések összehangolása és az 

európai szabványok elımozdítása érdekében, például a megállapodások tárgyalása 

során, vagy szabványügyi szakértık harmadik országokba való kiküldése révén. 

Ezenfelül az Uniónak ösztönöznie kell az európai szabványügyi szervezetek és 

magánfórumok és konzorciumok közti kapcsolatfelvételt, fenntartva ugyanakkor 

az európai szabványosítás elsıbbségét. 
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(5) Az európai szabványosításra egy egyedi jogi keretrendszer vonatkozik, amelyet 

három jogi aktus, nevezetesen a mőszaki szabványok és szabályok terén történı 

információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1, az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló, 

2006. október 24-i 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat2 , valamint 

az információtechnológia és távközlés területén történı szabványosításról szóló, 

1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozat alkot3. A jelenlegi jogi keret 

azonban már nincs összhangban az európai szabványosítás utóbbi évtizedekben 

végbement fejlıdésével. Ezért a jelenlegi jogi keretszabályozást egyszerősíteni és a 

szabványosítás új elemeire történı kiterjesztésével módosítani kell annak érdekében, 

hogy az európai szabványosítás szóban forgó legújabb fejleményeihez és jövıbeli 

kihívásaihoz igazodjon. Ez különösen a szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 

jelentıs fejlıdésére és a hivatalos szabványoktól eltérı egyéb szabvány jellegő 

dokumentumok kidolgozására vonatkozik. 

                                                 
1 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 
2 HL L 315., 2006.11.15., 9. o. 
3 HL L 36., 1987.2.7., 31. o. 
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(5a) Az európai szabványosítás jövıjérıl szóló, 2010. október 21-i európai parlamenti 

állásfoglalás1, valamint az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával 

foglalkozó szakértıi bizottság (Express) „Szabványosítás a versenyképes és 

innovatív Európáért: tervek 2020-ig” címő, 2010. februári jelentése jelentıs számú 

stratégiai ajánlást határozott meg az európai szabványosítási rendszer 

felülvizsgálata tekintetében. 

(6) A szabványok és a szabványosítás mint uniós politikai eszközök hatékonyságának 

biztosítása érdekében egy olyan hatékony és eredményes szabványosítási rendszerre 

van szükség, amely rugalmas és átlátható teret nyújt a résztvevık közötti 

megegyezés kialakítására, valamint pénzügyileg is életképes.  

                                                 
1  HL C 70. E, 2012.3.8., 56. o. 
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(7) A belsı piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 általános rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 

letelepedési szabadságának gyakorlása és a szolgáltatások szabad mozgásának 

megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások magas színvonalának megırzése mellett. 

Az irányelv elıírja a tagállamok számára, hogy a Bizottsággal együttmőködésben 

ösztönözzék ▌az önkéntes európai szabványok kidolgozását a különbözı 

tagállamokban a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások összeegyeztethetıségének, 

a szolgáltatás igénybevevıihez eljutó tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 

minıségének elısegítése érdekében. A 98/34/EK irányelv azonban csak a 

termékszabványokra alkalmazandó, míg a szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 

kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások és a termékek megkülönböztetése 

emellett egyre kevésbé bír jelentıséggel a belsı piac jelenlegi helyzetében. A 

gyakorlatban nem minden esetben lehet egyértelmően megkülönböztetni a 

termékszabványokat a szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. Számos 

termékszabványnak van szolgáltatási eleme, miközben a szolgáltatásokra vonatkozó 

szabványok több esetben részben termékekhez is kapcsolódnak. Szükséges tehát a 

jelenlegi jogi keretrendszert ezen új körülményekhez igazítani, hatályának a 

szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra történı kiterjesztésével. 

                                                 
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 



 

AM\912027HU.doc 10/99 PE493.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(8) Az egyéb szabványokhoz hasonlóan a szolgáltatási szabványok önkéntesek és 

azokat a piacnak kell irányítania, minélfogva az ilyen szabványok által közvetve 

vagy közvetlenül érintett gazdasági szereplık és érdekcsoportok szükségletei 

érvényesülnek, valamint e szabványok alkalmazása során szem elıtt tartani a 

közérdeket, és a szabványoknak az alapelveken kell nyugodniuk, a konszenzust is 

beleértve. E szabványok középpontjában elsıdlegesen a termékekhez és eljárásokhoz 

kapcsolódó szolgáltatásoknak kell állniuk. 

(8a)  Az Unió és a tagállamok közötti, a Szerzıdésekben rögzített hatáskörmegosztás 

teljes körő tiszteletben tartása mellett olyan jogi keretrendszert kell alkalmazni, 

amely lehetıvé teszi a Bizottság számára, hogy felkérjen egy vagy több európai 

szabványügyi szervezetet egy európai szabvány vagy egy európai szabvány jellegő 

dokumentum elkészítésére. Ez különösen az Európai Unió mőködésérıl szóló 

Szerzıdés (EUMSZ) 14., 151., 152., 153., 165., 166. és 168. cikkére, valamint az 

Európai Unióról szóló szerzıdéshez (EUSZ) és az EUMSZ-hez csatolt, az általános 

érdekő szolgáltatásokról szóló (26.) számú jegyzıkönyvre vonatkozik, amellyel 

összhangban  kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik a társadalombiztosítási, 

szakképzési és egészségügyi rendszereik alapelveinek meghatározása, illetve csak a 

tagállamok alakíthatják ki az e rendszereken belül nyújtott szolgáltatások 

igazgatásának, finanszírozásának, megszervezésének és biztosításának 

keretfeltételeit, beleértve – az EUMSZ 168. cikk (4) bekezdése és a szakmai 

képesítések elismerésérıl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme nélkül – az e szolgáltatásokra vonatkozó 

követelmények, illetve minıségi és biztonsági standardok meghatározását is. A 

Bizottság e felkéréssel nem sértheti az uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti joggal 

és gyakorlatokkal összhangban lévı, kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 

tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, valamint a 

szervezett fellépéshez való jogot. 

                                                 
1  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. 
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(9) Az európai szabványügyi szervezetek a versenyjog hatálya alá tartoznak, amennyiben 

az EUMSZ 101. és a 102. cikkének értelmében vállalkozásnak vagy vállalkozások 

társulásának minısülnek. 

(10) Az Európai Unióban a nemzeti szabványokat nemzeti szabványügyi testületek 

fogadják el, ami adott esetben egymással ellentétes szabványokhoz és technikai 

akadályokhoz vezethet a belsı piacon. A belsı piac és az uniós szabványosítás 

eredményességének szempontjából tehát szükség van a nemzeti szabványügyi 

testületek, az európai szabványügyi szervezetek és a Bizottság között fennálló 

rendszeres, a jelenlegi és a jövıbeli szabványosítási tevékenységeikrıl folytatott 

információcsere megerısítésére, ideértve az európai szabványügyi szervezetek 

keretében a nemzeti szabványügyi testületekre alkalmazandó szüneteltetési elvet, 

amelynek értelmében az új európai szabvány kihirdetése után a nemzeti 

szabványokat vissza kell vonni. A nemzeti szabványügyi testületeknek és európai 

szabványügyi szervezeteknek szintén tiszteletben kell tartaniuk a kereskedelem 

technikai akadályairól szóló megállapodás1 3. mellékletének az információcserérıl 

szóló rendelkezéseit. 

                                                 
1  Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak 
az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történı 
megkötésérıl szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat (HL L 336., 1994.12.23., 1. 
o.). 
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(10a) A tagállamok azon kötelezettsége, hogy tájékoztassák a Bizottságot nemzeti 

szabványügyi testületeikrıl, nem teszi szükségessé egyedi nemzeti jogszabályok 

elfogadását a szóban forgó testületek elismerésének céljából. 

(11) A nemzeti szabványügyi testületek, az európai szabványügyi szervezetek és a 

Bizottság között fennálló rendszeres információcsere nem akadályozhatja a nemzeti 

szabványügyi testületeket az egyéb kötelezettségeik és vállalásaik, különösen a 

kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás 3. mellékletének 

teljesítésében. 

(11a)  A társadalmi érdekeknek és a társadalmi érdekcsoportoknak az európai 

szabványügyi tevékenységekben való képviselete a társadalmi szempontból 

fontosabb érdekeket – például környezetvédelmi, fogyasztói vagy munkavállalói – 

képviselı szervezetekre és felekre utal. Ugyanakkor a dolgozói érdekeknek és a 

dolgozói érdekcsoportoknak az európai szabványügyi tevékenységekben való 

képviselete különösen a munkavállalók és dolgozók alapvetı jogait képviselı 

szervezetek és felek, például a szakszervezetek tevékenységére vonatkoznak. 
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(11b) A döntéshozási folyamat felgyorsítása érdekében a nemzeti szabványügyi 

testületeknek és európai szabványügyi szervezeteknek az információs és 

kommunikációs technológiáknak (IKT) a vonatkozó szabványosítási rendszerben 

való használatának elımozdítása révén elı kell segíteniük a tevékenységeikkel 

kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, például oly módon, hogy valamennyi 

érdekcsoport számára olyan, felhasználóbarát online konzultációs mechanizmust 

biztosítanak, melynek révén szabványtervezetekkel kapcsolatos megjegyzéseiket 

benyújthatják, valamint a mőszaki bizottságok számára szervezett virtuális ülések 

(többek között webkonferenciák vagy videokonferenciák) révén. 

(12) A szabványok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy segítségükkel az uniós politika 

megoldást tudjon találni olyan, fıbb társadalmi kihívásokra , mint az 

éghajlatváltozás, a fenntartható erıforrás-felhasználás, ▌az innováció, a népesség 

elöregedése, a fogyatékkal élık beilleszkedése, a fogyasztóvédelem, valamint a 

munkavállalók védelme és a munkavégzés körülményei. Az ezen területek bıvülı 

piacán forgalmazott árukra és technológiákra vonatkozó európai vagy nemzetközi 

szabványok kidolgozásának irányításával az Unió versenyelınyt tud teremteni 

vállalatai, különösen az európai vállalatok jelentıs részét képviselı kkv-k számára, 

és elı tudja segíteni a kereskedelmet.  
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(13) A szabványok fontos eszközt jelentenek a vállalatok és különösen a kkv-k 

versenyképessége szempontjából, amelyeknek a szabványosítási folyamatban való 

részvétele fontos az Unió technológiai fejlıdése szempontjából. Ezért a 

szabványosítási keretnek ösztönöznie kell a kkv-kat, hogy innovatív technológiai 

megoldásaikkal tevékenyen járuljanak hozzá a szabványosításra irányuló 

erıfeszítésekhez. Ezen belül nagyobb részt kell vállalniuk nemzeti szinten is, ahol 

az alacsonyabb költségek és a nyelvi akadályok hiánya következtében 

hatékonyabbak lehetnek. Következésképpen e rendeletnek erısítenie kell a kkv-k 

képviseletét és részvételét mind a nemzeti, mind az európai szintő mőszaki 

bizottságokban, valamint meg kell könnyítenie a szabványokhoz való hatékony 

hozzáférésüket és növelnie kell az azokkal kapcsolatos tudatosságukat. 

(14) Az európai szabványok alapvetı fontosságúak a kkv-k versenyképességéhez, 

azonban a kkv-k az európai szabványosítási tevékenységek területén némely esetben 

alulreprezentáltak ▌. Emellett a rendeletnek egy olyan szervezet révén kell 

ösztönöznie és elısegítenie a kkv-k megfelelı képviseletét és részvételét az európai 

szabványosítás folyamatában, amely ténylegesen kapcsolatban áll a kkv-kkal és 

azok nemzeti szintő szervezeteivel, és azokat megfelelıen képviseli. 
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(15) A szabványok jelentıs hatást gyakorolhatnak a társadalomra, különösen a polgárok 

biztonságára és jólétére, a hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a munkavállalók 

biztonságára és a munkavégzés körülményeire, a hozzáférhetıségre és egyéb 

politikai területekre. Ezért a fogyasztókat, a környezetet és a dolgozói érdekeket 

képviselı szervezetek fokozott támogatásával szükséges biztosítani a társadalmi 

érdekcsoportok szerepének növekedését és hozzájárulásuk erısítését a szabványok 

kidolgozása terén. 

(15a) Az európai szabványügyi szervezetek valamennyi érintett érdekcsoport 

képviseletének és hatékony részvételének ösztönzésére és elısegítésére irányuló 

kötelezettségébıl nem következik az, hogy a szóban forgó érdekcsoportoknak 

bármilyen szavazati joga keletkezne, kivéve, ha a szavazati jogot az európai 

szabványügyi szervezetek belsı eljárási szabályzata írja elı. 
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(15b) Az európai szabványosítási rendszernek ezenkívül teljes mértékben figyelembe kell 

vennie a fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt1. Ezért 

fontos, hogy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek megfelelıen 

képviseljék a fogyatékkal élık érdekeit is. Ezenfelül minden rendelkezésre álló 

eszközzel elı kell segíteni a fogyatékkal élıknek a szabványosítási folyamatban 

való részvételét. 

(15c) Tekintettel arra, hogy a szabványosítás az uniós jogalkotás és szakpolitikák 

támogatásának fontos eszköze, valamint annak elkerülése érdekében, hogy a 

harmonizált szabványok ellen utólag kifogást emeljenek, fontos, hogy a hatóságok 

részt vegyenek az említett szabványok kidolgozásának minden olyan szakaszában, 

ahová bevonhatók, és különösen a termékekre vonatkozó, uniós harmonizációs 

jogszabályok által szabályozott területeken. 

                                                 
1  A fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség 
által történı megkötésérıl szóló, 2009. november 26-i 2010/49/EK tanácsi határozat (HL L 23., 
2010.1.27., 35.o.). 
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(16) A szabványoknak a termékek és szolgáltatások teljes életciklusa során ▌ figyelembe 

kell venniük a környezeti hatásokat. A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 

fontos és nyilvánosan elérhetı eszközöket fejlesztett ki az említett hatásoknak az 

életciklus során történı értékelésére. E rendeletnek ennélfogva biztosítania kell, 

hogy a JRC aktív szerepet tölthessen be az európai szabványosítási rendszerben. 
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(17) A Bizottság és az európai szabványosítási rendszer közötti együttmőködés 

életképessége a szabványok kidolgozása iránti jövıbeli felkérések elırelátó 

tervezésétıl függ. Ez a tervezés különösen az érdekelt felek, így a nemzeti 

piacfelügyeleti hatóságok hozzájárulása révén fejleszthetı, az érdekelt felek 

körében történı véleménygyőjtést és a közöttük való információcserét szolgáló 

mechanizmusok bevezetése által. Mivel a 98/34/EK irányelv már rendelkezik az 

európai szabványügyi szervezetek európai szabványok kidolgozása iránti 

felkérésének lehetıségérıl, indokolt jobb és átláthatóbb tervezést bevezetni a 

szabványok kidolgozására irányuló azon felkérések áttekintését tartalmazó éves 

munkaprogramban, amelyeket a Bizottság az európai szabványügyi szervezetek elé 

kíván terjeszteni. Biztosítani kell az európai szabványügyi szervezetek és az 

érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülı 

jogosult európai szervezetei valamint a Bizottság közti együttmőködés magas 

szintjét a Bizottság éves uniós szabványosítási munkaprogramjának 

kidolgozásában és a szabványosítás iránti kérelmek elıkészítésében a javasolt 

tárgykör piaci relevanciája és a jogalkotó által kitőzött célok elemezése, valamint 

annak érdekében, hogy az európai szabványügyi szervezetek gyorsabban 

reagálhassanak a szabványosítási tevékenységek iránti kérelmekre. 
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(17a)  Mielıtt a Bizottság egy európai szabványokra vagy európai szabvány jellegő 

dokumentumokra vonatkozó felkéréssel kapcsolatos ügyet vagy egy harmonizált 

szabvány elleni kifogást az e rendelet által felállított bizottság elé terjesztene, 

konzultálnia kell a tagállamok szakértıivel, például a megfelelı uniós jogszabályok 

által létrehozott bizottságok bevonása, illetve ilyen bizottságok hiányában az 

ágazati szakértıkkel való konzultáció egyéb formái révén. 
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(18) Több, termékek forgalmazására vonatkozó feltételeket harmonizáló irányelv 

megállapítja, hogy a Bizottság felkérheti az európai szabványügyi szervezeteket 

harmonizált szabványok elfogadására, amelyek alapján vélelmezhetı az 

alkalmazandó alapvetı követelményeknek való megfelelés. Az említett irányelvek 

közül azonban több változatos rendelkezéseket tartalmaz e szabványokkal szembeni 

kifogásokról, amennyiben a szabványok nem vagy nem teljesen felelnek meg az 

alkalmazandó követelményeknek. A gazdasági szereplıket és az európai 

szabványügyi szervezeteket elbizonytalanító eltérı rendelkezéseket különösen az 

alábbi jogi aktusok tartalmaznak: az egyéni védıeszközökre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv1, 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére 

vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK tanácsi 

irányelv2, a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és 

védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 1994. 

március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3, a kedvtelési célú vízi 

jármővekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítésérıl szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv4, 

                                                 
1 HL L 399., 1989.12.30., 18. o. 
2 HL L 121., 1993.5.15., 20. o. 
3 HL L 100., 1994.4.19., 1. o. 
4 HL L 164., 1994.6.30., 15. o. 
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a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 1995. június 29-i 

95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1, a nyomástartó berendezésekre 

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv,2, a mérımőszerekrıl szóló, 2004. március 31-

i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3, a pirotechnikai termékek 

forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv4, a nem automatikus mőködéső mérlegekrıl szóló, 2009. április 23-i 

2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv5 és az egyszerő nyomástartó 

edényekrıl szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv6. Ennélfogva szükséges e rendeletbe belefoglalni a termékek forgalomba 

hozatalának közös keretrendszerérıl szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozatban7 meghatározott egységes eljárást, valamint ezen 

irányelvek érintett rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni, és az Európai 

Parlament számára is biztosítani kell azt a jogot, hogy e rendelettel összhangban 

kifogást emelhessen valamely harmonizált szabvány ellen.  

                                                 
1 HL L 213.,1995.9.7., 1. o. 
2 HL L 181., 1997.7.9., 1. o. 
3 HL L 135., 2004.4.30., 1. o. 
4 HL L 154., 2007.6.14., 1. o. 
5 HL L 122., 2009.5.16., 6. o. 
6 HL L 264., 2009.10.8., 12. o. 
7 HL L 218., 2008.8.13., 82. o. 
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(19) A hatóságoknak a hardverek, szoftverek és informatikai szolgáltatások közbeszerzése 

során a lehetı legjobban figyelembe kell venniük a releváns mőszaki elıírások 

széles körébıl fakadó lehetıségeket, például olyan mőszaki elıírások kiválasztása 

révén, amelyek alkalmazására valamennyi érdekelt szállító képes. Ez élénkítené a 

versenyt, és csökkentené a gyártóhoz kötöttség veszélyét. A vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai ágazatban mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1 és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzıdések odaítélési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv2, a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, 

árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérı hatóságok vagy 

szervek által odaítélt szerzıdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 

2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 és az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 

bizottsági rendelet4.  

                                                 
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o. 
2 HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 
3  HL L 216., 2009.8.20., 76. o. 
4  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. 
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úgy rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a mőszaki elıírásokat a következıkre 

vagy azokkal egyenértékőekre történı hivatkozással kell kidolgozni: az építési 

beruházási munkák tervezésére, számítási módszerére és kivitelezésére, valamint a 

termékek felhasználására vonatkozó európai szabványokat átültetı nemzeti 

szabványok, európai mőszaki engedélyek, közös mőszaki elıírások, nemzetközi 

szabványok, az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb mőszaki 

hivatkozási rendszerek vagy – ezek hiányában – nemzeti szabványok, nemzeti 

mőszaki engedélyek, illetve nemzeti mőszaki elıírások. Az IKT mőszaki elıírásokat 

azonban gyakran más szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, és nem tartoznak a 

2004/17/EK, a 2004/18/EK, a 2009/81/EK irányelvben vagy a 2342/2002/EK, 

Euratom rendeletben meghatározott szabványok vagy tanúsítványok egyik 

kategóriájába sem. Ezért szükséges biztosítani annak lehetıségét, hogy 

közbeszerzések esetén a mőszaki elıírások hivatkozhassanak az IKT mőszaki 

elıírásokra annak érdekében, hogy lépést tartsanak az IKT terén zajló gyors 

fejlıdéssel, elısegítsék a határon átnyúló szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 

versenyt és elımozdítsák az interoperabilitást és innovációt.  
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(20) Azon mőszaki elıírások, amelyeket nem az európai szabványügyi szervezetek 

fogadtak el, nem egyenrangúak az európai szabványokkal. Néhány IKT mőszaki 

elıírást nem az alapelvekkel összhangban dolgoztak ki. Ezért e rendeletnek eljárást 

kell elıírnia az a közbeszerzések során hivatkozható IKT mőszaki elıírások 

elismerésére az érdekcsoportok – ideértve az európai szabványügyi szervezeteket, 

vállalkozásokat és hatóságokat is – széles körének bevonásával. Továbbá e 

rendeletnek – egy, a feltételeket tartalmazó lista formájában – meg kell határoznia 

ezen mőszaki elıírások és a hozzájuk kapcsolódó kidolgozási eljárások 

követelményeit. Ezeknek az IKT mőszaki elıírások elismeréséhez szükséges 

feltételeket meghatározó követelményeknek kell biztosítaniuk a közpolitikai célok és 

a társadalmi szükségletek tiszteletben tartását, és e követelményeknek az 

alapelveken kell alapulniuk.  
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(21) Az innováció és a verseny serkentése érdekében egy adott mőszaki elıírás elismerése 

nem akadályozhatja meg, hogy valamely, az adott elıírással versenyzı mőszaki 

elıírást is elismerjenek e rendelet rendelkezései alapján. Az elismerést a teljesített 

feltételek alapján indokolt megadni, ha az adott mőszaki elıírás jelentıs szintő piaci 

elfogadottságot ér el. ▌ 

(22) Az elismert IKT mőszaki elıírások hozzájárulhatnak az európai közigazgatások 

közötti átjárhatósági eszközökrıl (ISA) szóló, 2009. szeptember 16-i 922/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi határozat1 végrehajtásához, amely a 2010–2015 közötti 

idıszakra egy, az európai közigazgatások, közösségi intézmények és szervek közötti 

átjárhatósági eszközökrıl szóló programot hoz létre, amely az átjárhatóságot 

megkönnyítı közös és megosztott megoldásokat nyújt. 

                                                 
1 HL L 260., 2009.10.3., 20. o. 
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(23) Elıfordulhatnak olyan helyzetek az IKT terén, amikor helyénvaló lehet a vonatkozó 

szabványok uniós szintő használatának ösztönzése vagy az azoknak történı 

megfelelés uniós szinten való elıírása az átjárhatóság egységes piacon belüli 

biztosítása és a felhasználók választási szabadságának javítása érdekében. Más 

esetekben elıfordulhat, hogy bizonyos európai szabványok már nem felelnek meg a 

fogyasztók igényeinek vagy hátráltatják a technológiai fejlıdést. Ezért az 

elektronikus hírközlı hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1 lehetıvé teszi a Bizottság számára, hogy szükség esetén felkérje az 

európai szabványügyi szervezeteket szabványok kidolgozására, illetve hogy 

összeállítsa és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétegyen egy szabvány-, 

illetve elıírásjegyzéket annak érdekében, hogy elısegítse azok használatát, 

kötelezıvé tegye azok alkalmazását, vagy szabványokat vagy elıírásokat töröljön az 

említett jegyzékbıl. 

                                                 
1 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 
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(24) E rendelet nem akadályozhatja az európai szabványügyi szervezeteket az IKT 

területén további szabványok kidolgozásában, valamint más, szabványalkotó 

testületekkel, különösen az IKT területén folytatott együttmőködésük fejlesztésében 

az összhang biztosítása, valamint a szabványok és elıírások érvényesítése során a 

széttöredezettség vagy párhuzamosságok elkerülése érdekében. 

(24a)  Az e rendeletben elıírt, az IKT mőszaki elıírások elismerésére szolgáló eljárás nem 

gyengítheti az európai szabványosítási rendszer koherenciáját. Ezért e rendeletben 

azokat a feltételeket is meg kell állapítani, amelyek teljesülése esetén úgy 

tekinthetı, hogy valamely mőszaki elıírás nem ellentétes más európai 

szabványokkal. 
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(24b)  A közbeszerzésben hivatkozásként szolgáló IKT mőszaki elıírások elismerését 

megelızıen a 2011. november 28-i bizottsági határozattal1 létrehozott, több 

érdekelt felet tömörítı platformot az európai és nemzeti érdekcsoportokkal, az 

európai szabványügyi szervezetekkel és a tagállamokkal való konzultáció 

fórumaként kell használni a folyamat legitimációjának biztosítása érdekében. 

(25) Az 1673/2006/EK határozat megállapítja az európai szabványosítás 

finanszírozásához való uniós hozzájárulást érintı szabályokat, hogy európai 

szabványok és szabvány jellegő dokumentumok kerüljenek kidolgozásra és 

felülvizsgálatra az egyes uniós célkitőzések, jogszabályok és politikák végrehajtása 

érdekében. Az adminisztráció és a költségvetés egyszerősítése érdekében helyénvaló 

a határozat rendelkezéseinek beépítése a rendeletbe és lehetıség szerint a legkevésbé 

megterhelı eljárások használata.  

                                                 
1  HL C 349., 2011.11.30., 4. o. 
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(26) Figyelembe véve, hogy az európai szabványosítás széleskörően részt vesz az uniós 

jogalkotás és szakpolitikák támogatásában, illetve azt, hogy különbözı 

szabványosítási tevékenységek léteznek, különféle finanszírozási módokat szükséges 

elıírni. Ez az európai szabványügyi szervezetek és a nemzeti szabványügyi testületek 

esetében elsısorban az ajánlatkérés nélküli támogatásokat jelenti, az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, 

2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 110. cikke (1) bekezdése 

második albekezdésének1 , illetve a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 168. cikke (1) 

bekezdésének d) pontjának megfelelıen. Emellett ugyanezek a rendelkezések 

vonatkoznak azon szervekre, amelyeket – bár nem ismertek el európai szabványügyi 

szervezetekként e rendeletben – jogalapot megteremtı jogi aktus hatalmaz fel, és 

amelyek feladata az európai szabványosítás támogatását szolgáló elıkészítı munka 

végrehajtása, együttmőködésben az európai szabványügyi szervezetekkel.  

                                                 
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 
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(27) Mivel az európai szabványügyi szervezetek folyamatos támogatással segítik a 

közösségi tevékenységeket, ennek megfelelıen hatékony és mőködıképes központi 

titkárságokkal kell rendelkezniük. A Bizottság számára éppen ezért lehetıvé kell 

tenni, hogy támogatást nyújtson ezen európai közérdeket szolgáló szervezeteknek, 

anélkül hogy a mőködési támogatások esetében alkalmazná az 1605/2002 EK, 

Euratom rendelet 113. cikkének (2) bekezdésében elıírt degresszivitás elvét. 
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(28) A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 

2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1, a 

fogyasztóvédelmi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) 

létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1926/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat2 és a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközrıl (LIFE+) szóló, 

2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 már 

rendelkezik a szabványosítás terén a kkv-kat, fogyasztói és környezetvédelmi 

érdekeket képviselı európai szervezetek pénzügyi támogatásának lehetıségérıl, míg 

a szabványosítás terén a dolgozói érdekeket képviselı szervezetek részére speciális 

támogatásokat fizetnek ki. Az 1639/2006/EK határozat, az 1926/2006/EK határozat 

és a 614/2007/EK rendelet alapján történı finanszírozás 2013. december 31-én jár le. 

Az európai szabványosítás fejlıdése érdekében elengedhetetlen a kkv-kat, 

fogyasztói, környezetvédelmi és dolgozói érdekeket képviselı európai szervezetek 

aktív részvételének további elımozdítása és ösztönzése. Ezek a szervezetek az 

általános európai érdeket képviselik, és a nemzeti non-profit szervezetektıl kapott 

megbízás révén a tagállamok non-profit szervezeteit képviselı európai hálózatot 

alkotnak, amely a Szerzıdések célkitőzéseivel összhangban levı alapelveket és 

szakpolitikákat mozdítják elı. Mőködési környezetükbıl és jogszabályban foglalt 

céljaikból adódóan a kkv-kat, fogyasztókat, a környezetvédelmi és dolgozói 

érdekeket az európai szabványosításban képviselı európai szervezetek az Unió 

célkitőzéseinek megvalósításához és politikáihoz szükséges alapvetı, állandó 

szerepet játszanak. A Bizottság számára ezért lehetıvé kell tenni, hogy továbbra is 

támogatást nyújtson e szervezeteknek, anélkül hogy a mőködési támogatások 

esetében alkalmazná az 1605/2002 EK, Euratom rendelet 113. cikkének (2) 

bekezdésében elıírt degresszivitás elvét.  

                                                 
1 HL L 310., 2006.11.9., 15. o. 
2 HL L 404., 2006.12.30., 39. o. 
3 HL L 149., 2007.6.9., 1. o. 
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(29) A szabványosítási tevékenységek finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó európai szabványok vagy európai 

szabvány jellegő dokumentumok létrehozásához kapcsolódó elıkészítı és kiegészítı 

tevékenységeket. Erre elsısorban a kutatómunkák, a jogszabályokat elıkészítı 

dokumentumok kidolgozása, a laboratóriumi körvizsgálatok, valamint a szabványok 

jóváhagyása és értékelése esetén van szükség. A szabványosítás európai és 

nemzetközi szintő támogatásának tovább kell folytatódnia a harmadik országokkal 

folytatott együttmőködési és mőszaki segítségnyújtási programok keretében. A 

piacra jutás javítása és az uniós vállalkozások versenyképességének megerısítése 

érdekében lehetıvé kell tenni más szervek esetében az ajánlattételi felhíváson vagy 

adott esetben szerzıdések odaítélésén alapuló támogatásnyújtást. 

(30) Az uniós finanszírozásnak a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó európai 

szabványok vagy európai szabvány jellegő dokumentumok létrehozását, az Európai 

Unió különbözı hivatalos nyelveire való lefordításukhoz nyújtott fokozott támogatás 

révén a vállalkozások általi felhasználásuk megkönnyítését (hogy így a kkv-k teljes 

mértékben kihasználhassák az európai szabványok megértésébıl és 

alkalmazásából származó elınyöket), az európai szabványosítási rendszer 

egységességének megerısítését, valamint annak biztosítását kell megcéloznia, hogy 

az Európai Unióban minden piaci szereplı igazságos és átlátható módon férhessen 

hozzá az európai szabványokhoz. Ez különösen olyan esetekben fontos, amelyekben 

a szabványok alkalmazása a vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést teszi 

lehetıvé. 
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(31) E rendelet hatékony végrehajtása érdekében lehetıvé kell tenni a szükséges szakértıi 

vizsgálatok – különösen az auditok és a pénzügyi irányítás területén –, valamint a 

végrehajtás segítésére alkalmas igazgatási források igénybevételét, továbbá az 

Európai Unió által finanszírozott tevékenységek helytállóságának rendszeres 

értékelését e tevékenységek hasznosságának és hatásának garantálása érdekében.  

(32) Szintén szükséges megtenni a megfelelı intézkedéseket a csalások és 

szabálytalanságok elkerülése, illetve a tévesen kifizetett pénzeszközök visszaszerzése 

érdekében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérıl szóló, 1995. 

december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek1 , az Európai Közösségek 

pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében 

a Bizottság által végzett helyszíni ellenırzésekrıl és vizsgálatokról szóló, 1996. 

november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletnek,2 valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 

1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek3 megfelelıen. 

                                                 
1 HL L 312., 1995.12.23., 1. o. 
2 HL L 292., 1996.11.15., 2. o. 
3 HL L 136., 1999.5.31., 1. o. 
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(33) Az EUMSZ 290. cikkének megfelelıen a Bizottságot fel kell hatalmazni e rendelet 

mellékleteinek módosításai – az európai szabványügyi szervezetek jegyzékének 

naprakésszé tétele, a kkv-kat és társadalmi érdekcsoportokat képviselı szervezetekre 

vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük és a reprezentativitás vonatkozásában 

bekövetkezı további fejleményekhez történı igazítása – tekintetében jogi aktusok 

elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság elıkészítı munkája során – többek 

között szakértıi szinten – megfelelı konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a 

Tanács számára történı egyidejő, idıben történı és megfelelı továbbításáról. 

(33a) A e rendelet szerint felállított bizottságnak az e rendelet végrehajtásával 

kapcsolatos valamennyi ügyben segítenie kell a Bizottságot, kellı tekintettel az 

ágazati szakértık véleményére. 

▌ 
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(35) E rendelet egységes feltételek mellett történı végrehajtásának biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. 

február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelıen 

kell gyakorolni.  

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a harmonizált szabványokkal 

▌szembeni kifogásokra vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására, és 

amennyiben az érintett harmonizált szabványok hivatkozásait az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, és az adott szabvány még nem vezetett a 

vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott alapvetı 

követelményeknek történı megfelelés vélelmezéséhez. 

                                                 
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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(37) A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az európai szabványügyi szervezetekhez 

benyújtott valamennyi szabványosítás iránti kérelem vonatkozásában, valamint a 

harmonizált szabványokkal szembeni, a kifogásokra vonatkozó végrehajtási jogi 

aktusok elfogadására, és amennyiben az érintett harmonizált szabványok 

hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában már kihirdették, és a határozat 

következményekkel járhat a kapcsolódó alapvetı követelményeknek történı 

megfelelés vélelmezésére vonatkozóan.  

(37a) A rendelet fı célkitőzéseinek megvalósítása és a gyors döntéshozatali eljárások 

elısegítése, illetve a szabványok kidolgozásához szükséges idı egészének 

lerövidítése érdekében lehetıség szerint a 182/2011/EU rendelet által biztosított 

eljárási intézkedéseket kell alkalmazni, amely lehetıvé teszi, hogy a megfelelı 

bizottság elnöke az ügy sürgıssége függvényében határidıt szabjon meg a 

bizottsági véleménynyilvánításra. Ezenfelül indokolt esetekben a bizottság 

véleményét írásbeli eljárás keretében is ki lehet kérni, és a bizottsági tagok 

véleményének hiánya hallgatólagos beleegyezésnek tekintendı. 
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(38) Mivel e rendelet céljait – nevezetesen a szabványok és a szabványosítás mint az 

Unió szakpolitikájának az európai szabványügyi szervezetek, a nemzeti 

szabványügyi testületek, a tagállamok és a Bizottság közötti együttmőködés révén 

alkalmazott eszközei hatékonyságának és eredményességének biztosítása, az uniós 

jogszabályok és politikák végrehajtása érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 

vonatkozó európai szabványok és európai szabvány jellegő dokumentumok 

létrehozása, olyan IKT mőszaki elıírások elismerése, amelyekre hivatkozni lehet, 

az európai szabványosítás finanszírozása és az érdekcsoportoknak az európai 

szabványosításban történı részvétele – a tagállamok nem tudják kielégítıen 

megvalósítani, és ezért hatásaikat tekintve azok Unió szintjén az jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelıen ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. 
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(39) Ezért a ▌89/686/EGK, 93/15/EGK, 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 

98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK és 2009/105/EK ▌irányelvet 

ennek megfelelıen módosítani kell. 

(40) Az 1673/2006/EK és a ▌87/95/EGK határozatot hatályon kívül ▌kell helyezni, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 
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I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. cikk 

Tárgy 

E rendelet szabályokat állapít meg az európai szabványügyi szervezetek, a nemzeti 

szabványügyi testületek, a tagállamok és a Bizottság közötti együttmőködés, az uniós 

jogszabályok és politikák végrehajtása érdekében a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 

európai szabványok és európai szabvány jellegő dokumentumok létrehozása, ▌olyan IKT 

mőszaki elıírások elismerése, amelyekre hivatkozni lehet, az európai szabványosítás 

finanszírozása és az érdekcsoportoknak az európai szabványosításban történı részvétele 

tekintetében. 
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2. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában a következı fogalommeghatározások alkalmazandók: 

(1) „szabvány”: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos 

alkalmazás céljára elfogadott mőszaki elıírás, amelynek betartása nem kötelezı, és 

amely a következı kategóriák valamelyikébe tartozik: 

a) „nemzetközi szabvány”: valamely nemzetközi szabványügyi testület által 

elfogadott szabvány;  

b) „európai szabvány”: valamely európai szabványügyi szervezet által elfogadott 

szabvány; 

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs 

jogszabályok alkalmazásának elısegítésére elfogadott európai szabvány; 
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d) „nemzeti szabvány”: valamely nemzeti szabványügyi testület által elfogadott 

szabvány; 

▌ 

(2) „európai szabvány jellegő dokumentum”: európai szabványon kívül minden egyéb, 

valamely európai szabványügyi szervezet által ismételt vagy folyamatos alkalmazás 

céljára elfogadott mőszaki elıírás, amelynek betartása nem kötelezı;  

(3) „szabványtervezet”: egy adott témára vonatkozó mőszaki elıírás szövegét tartalmazó 

dokumentum, amelynek a vonatkozó szabványosítási eljárásnak megfelelı 

elfogadása megfontolás alatt áll, miután ezen a dokumentumon már elvégezték az 

elıkészítı munkát, és nyilvános véleményezés vagy vizsgálat céljából közzétették; 

(4) „mőszaki elıírás”: olyan dokumentum ▌, amely megszabja, hogy valamely 

terméknek, folyamatnak, szolgáltatásnak vagy rendszernek milyen mőszaki 

elıírásoknak kell megfelelnie, és amely az alábbiak közül egyet vagy többet 

meghatároz: 
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a) egy termék elıírt tulajdonságai, ilyen például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, interoperabilitás, a környezetvédelem, az egészség, a biztonság 

vagy a méretek, beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket, 

mint a termék megnevezése, a szóhasználat, jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 

módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfelelıségértékelési 

eljárások; 

b) az EUMSZ 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mezıgazdasági 

termékekkel kapcsolatosan használt gyártási módszerek és eljárások, emberi és 

állati fogyasztásra szánt termékek, valamint gyógyszerek, illetve más 

termékekre vonatkozó gyártási módszerek és eljárások, ha ezek hatással 

vannak a termék tulajdonságaira; 

c) egy szolgáltatás elıírt tulajdonságai, ilyen például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, az interoperabilitás, a környezetvédelmi, egészségügyi szempont 

vagy biztonság, beleértve a szolgáltatóra alkalmazandó olyan követelményeket, 

mint a szolgáltatás igénybevevıinek rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK 

irányelv 22. cikkének (1)–(3) bekezdésében meghatározott információk; 
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d) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 

megállapításáról szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1 2. cikkének 1. pontjában meghatározott építési termékek 

alapvetı jellemzıikkel kapcsolatos teljesítményének értékelésére szolgáló 

módszerek és kritériumok. 

(4a) „IKT mőszaki elıírás”: az információs és kommunikációs technológiák területén 

elfogadott mőszaki elıírás; 

(5) „termék”: minden iparilag elıállított termék és mezıgazdasági termék, beleértve a 

haltermékeket is; 

(6) „szolgáltatás”: az EUMSZ 57. cikkében meghatározott, rendszerint díjazás ellenében 

nyújtott bármely önálló gazdasági tevékenység;  

                                                 
1 HL L 88., 2011.4.4., 5. o. 
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(7) „európai szabványügyi szervezet”: az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet; 

(8) „nemzetközi szabványügyi testület”: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), a 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és a Nemzetközi Távközlési Unió 

(ITU); 

(9) „nemzeti szabványügyi testület”: valamely tagállam által a Bizottságnak az e 

rendelet 21. cikke alapján bejelentett testület. 
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II. fejezet 

Átláthatóság és az érdekcsoportok részvétele 

3. cikk 

A szabványügyi testületek munkaprogramjának átláthatósága 

(1) Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szabványügyi testület évente 

legalább egyszer munkaprogramot állít össze. A munkaprogram tájékoztatást 

tartalmaz az európai szabványügyi szervezet vagy a nemzeti szabványügyi testület 

által kidolgozandó vagy módosítandó, a kidolgozás vagy módosítás alatt álló, 

valamint az elızı munkaprogram idıszakában általa elfogadott szabványokról és 

szabvány jellegő dokumentumokról, ha azok nem valamely nemzetközi vagy európai 

szabvány megegyezı vagy egyenértékő átültetései. 

(2) A munkaprogram valamennyi szabvány és európai szabvány jellegő dokumentum 

esetén az alábbiakat tartalmazza: 
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a) a szabvány vagy európai szabvány jellegő dokumentum tárgya; 

b) a szabvány vagy európai szabvány jellegő dokumentum kidolgozásának eddig 

megvalósult szintje; 

c) az alapul vett bármely nemzetközi szabványra történı utalás.  

(3) Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szabványügyi testület 

munkaprogramját a honlapján vagy más nyilvánosan elérhetı honlapon, valamint a 

munkaprogram elkészültérıl szóló értesítést a szabványalkotói tevékenységekrıl 

szóló nemzeti vagy adott esetben európai kiadványokban közzéteszi. 

(4) Valamennyi európai és nemzeti szabványügyi szervezet és nemzeti szabványügyi 

testület legkésıbb a munkaprogram közzétételekor értesíti annak elkészültérıl a 

többi európai szabványügyi szervezetet és nemzeti szabványügyi testületet, valamint 

a Bizottságot. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja ezt az információt 

a 18. cikk szerinti bizottságon keresztül. 
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(5) A nemzeti szabványügyi testületek nem emelhetnek kifogást a programjukban 

szereplı szabványosítási témáknak az európai szabványügyi szervezetek által 

megállapított szabályoknak megfelelı európai szintő átvételével kapcsolatban, és 

nem hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az 

erre vonatkozó döntést. 

(5a) Harmonizált szabvány elıkészítése során vagy jóváhagyása után a nemzeti 

szabványügyi testületek nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek sérthetik a tervezett 

harmonizációt, így különösen nem tehetnek közzé az adott területen új vagy 

felülvizsgált nemzeti szabványt, amely bármely érvényes harmonizált szabvánnyal 

nem áll teljes mértékben összhangban. Az új harmonizált szabvány kihirdetése 

után minden ütközı nemzeti szabványt ésszerő határidın belül vissza kell vonni.  
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4. cikk 

A szabványok átláthatósága 

(1) Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szabványügyi testület – 

kérésre – legalább elektronikus formában megküldi a többi európai szabványügyi 

szervezet, nemzeti szabványügyi testület vagy a Bizottság számára minden nemzeti 

és európai szabvány vagy európai szabvány jellegő dokumentum tervezetét.  

(2) Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szabványügyi testület köteles 

három hónapon belül válaszolni és figyelembe venni a többi európai szabványügyi 

szervezet, nemzeti szabványügyi testület vagy a Bizottság részérıl benyújtott, az (1) 

bekezdésben említett tervezettel kapcsolatos észrevételt.  

(2a)  Amennyiben valamely nemzeti szabványügyi testület olyan észrevételeket kap, 

amelyek azt jelzik, hogy a szabványtervezet negatív hatással lehet a belsı piacra, a 

tervezet elfogadása elıtt konzultálnia kell az európai szabványügyi szervezetekkel 

és a Bizottsággal. 
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(3) A nemzeti szabványügyi testületek: 

a) oly módon biztosítják a nemzeti szabványtervezeteikhez való hozzáférést, hogy 

minden érintett fél, különösen a más tagállamban letelepedett felek azokra 

vonatkozó észrevételeket tehessenek;  

b) biztosítják más nemzeti szabványügyi testületeknek, hogy passzív vagy aktív 

módon (megfigyelı kiküldése útján) részt vegyenek a tervezett 

tevékenységekben. 

5. cikk 

Az érdekcsoportok részvétele az európai szabványosításban 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek ösztönzik és elısegítik valamennyi érintett 

érdekcsoport, köztük a kkv-k, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a környezetvédelmi 

és dolgozói érdekcsoportok szabványosítási tevékenységeikben való megfelelı 

képviseletét és tényleges részvételét. Ezt különösen az érdekcsoportok e rendelettel 

összhangban uniós finanszírozásban részesülı európai szervezetein keresztül 

valósítják meg a politika kialakítása során, valamint ▌az európai szabványok és 

szabvány jellegő dokumentumok kidolgozásának alábbi szakaszaiban:  
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a) új munkatételek iránti javaslat és azok elfogadása; 

b) a javaslatok mőszaki megvitatása; 

c) a tervezetekkel kapcsolatos észrevételek benyújtása; 

d) a meglévı európai szabványok és szabvány jellegő dokumentumok 

felülvizsgálata; 

e) az elfogadott európai szabványok és szabvány jellegő dokumentumokkal 

kapcsolatos információterjesztés és tudatosságnövelés. 

(2) A tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival, a Bizottság kutatási létesítményeivel és 

az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülı 

európai szervezeteivel folytatott együttmőködés mellett az európai szabványügyi 

szervezetek a mőszaki szinten ösztönzik és megkönnyítik a vállalkozások, 

kutatóközpontok, egyetemek és minden egyéb jogi személy megfelelı képviseletét a 

jelentıs politikai vagy mőszaki innovációs hatású új területekre vonatkozó 

szabványosítási tevékenységek során, ha az érintett jogi személyek az adott területtel 

kapcsolatos és az Európai Unió által, egy kutatási, innovációs és technológiai 

fejlesztési tevékenységekre vonatkozó, az EUMSZ 182. cikkének megfelelıen 

elfogadott többéves keretprogram keretében finanszírozott projektben vesznek részt. 
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5a. cikk 

A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése 

(1) A nemzeti szabványügyi testületek ösztönzik és elısegítik a kkv-k szabványokhoz és 

szabványkidolgozási folyamatokhoz való hozzáférését a szabványosítási 

rendszerben való fokozottabb részvételük érdekében például azáltal, hogy 

a) éves munkaprogramjaikban meghatározzák a kkv-k érdeklıdésére különösen 

számot tartó szabványosítási projekteket; 

b) biztosítják a kkv-k szabványosítási tevékenységekhez való hozzáférését 

anélkül, hogy köteleznék ıket arra, hogy nemzeti szabványosítási testület 

tagjává váljanak; 

c) ingyenes hozzáférést vagy egyedi díjakat biztosítanak a szabványosítási 

tevékenységekben való részvételhez; 

d) ingyenes hozzáférést biztosítanak a szabványtervezetekhez; 

e) honlapjukon ingyenesen rendelkezésre bocsátják a szabványok kivonatát; 

f) egyedi díjakat alkalmaznak a szabványokhoz való hozzáférés esetében, vagy 

csökkentett áron kínálnak szabványcsomagokat. 
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(2) A nemzeti szabványügyi testületek megosztják egymással az arra irányuló bevált 

gyakorlatokat, hogy a kkv-k szabványosítási tevékenységekben való részvételét 

növeljék és a szabványok kkv-k általi használatát bıvítsék és megkönnyítsék. 

(3) A nemzeti szabványügyi testületek éves jelentést küldenek az európai szabványügyi 

szervezeteknek az (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységeikrıl és minden más 

olyan intézkedésrıl, amelyek célja azon feltételek javítása, amelyek mellett a kkv-k 

a szabványokat alkalmazhatják és részt vehetnek a szabványok kidolgozásának 

folyamatában. A nemzeti szabványügyi testületek az említett jelentéseket 

honlapjukon is közzéteszik. 

5b. cikk 

A hatóságok európai szabványosítási folyamatban való részvétele 

A tagállamok adott esetben ösztönzik a hatóságok, köztük a piacfelügyeleti hatóságok 

részvételét a Bizottság által a 7. cikkel összhangban kért szabványok kidolgozására vagy 

felülvizsgálatára irányuló nemzeti szabványosítási tevékenységekben. 
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III. fejezet 

Az uniós jogszabályokat és politikákat támogató európai szabványok és szabvány jellegő 

dokumentumok 

6. cikk 

Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramja 

(1) A Bizottság elfogadja az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó 

munkaprogramját, amely meghatározza az európai szabványosítás stratégiai 

prioritásait, figyelembe véve az Unió hosszú távú növekedési stratégiáit. A 

munkaprogram tartalmazza azokat az európai szabványokat és európai szabvány 

jellegő dokumentumokat, amelyek kidolgozására a Bizottság a 7. cikkel összhangban 

európai szabványügyi szervezeteket szándékozik felkérni. 
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(2) Az (1) bekezdésben említett az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó 

munkaprogramja meghatározza a célkitőzéseket és politikákat azon európai 

szabványok és szabvány jellegő dokumentumok tekintetében, amelyek kidolgozására 

a Bizottság európai szabványügyi szervezeteket szándékozik felkérni a 7. cikkel 

összhangban. Sürgıs esetekben a Bizottság elızetes jelzés nélkül is felkérést adhat. 

(2a) Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramja tartalmazza 

ezenkívül az európai szabványosítás nemzetközi vonatkozásainak célkitőzéseit, 

támogatva az uniós jogalkotást és politikákat. 

(2b) Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramját az érintett 

érdekelt felekkel – köztük az európai szabványügyi szervezetekkel és az 

érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülı 

európai szervezeteivel – és tagállamokkal folytatott konzultációt követıen az e 

rendelet 18. cikkében említett bizottság útján fogadják el. 
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(2c) Annak elfogadását követıen a Bizottság honlapján közzé teszi az Unió éves, 

európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramját. 

6a. cikk 

Kutatási létesítményekkel folytatott együttmőködés 

A Bizottság kutatási létesítményei hozzájárulnak a 6. cikkben említett, az Unió éves, 

európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramjának elıkészítéséhez, és az európai 

szabványügyi szervezetek számára szakterületein tudományos adatokat szolgáltat annak 

biztosítása érdekében, hogy az európai szabványok figyelembe vegyék a gazdasági 

versenyképességet és a társadalmi szükségleteket, így a környezeti fenntarthatóságot és a 

biztonsági és védelmi kérdéseket is. 
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7. cikk 

Európai szabványügyi szervezetek szabványosításra való felkérése 

(1) A Bizottság Szerzıdésekben foglalt hatásköri korlátokon belül felkérhet egy vagy 

több európai szabványügyi szervezetet európai szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum megadott határidın belüli kidolgozására. Ezen európai szabványoknak 

és európai szabvány jellegő dokumentumoknak piacvezéreltnek kell lenniük, 

figyelembe kell venniük a közérdeket és a Bizottság kérésében egyértelmően 

megfogalmazott szakpolitikai célkitőzéseket, és konszenzuson kell alapulniuk. A 

Bizottság meghatározza a kért dokumentum által teljesítendı, tartalomra 

vonatkozó elıírásokat és határidıt állapít meg annak elfogadására. 
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(1a)  Az (1) bekezdésben említett döntéseket a 18. cikk (3) bekezdésében foglalt 

eljárásnak megfelelıen kell elfogadni az európai szabványügyi testületekkel és az 

érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülı 

európai szervezeteivel, valamint - amennyiben a vonatkozó uniós jogszabály által 

létrehozott bizottság létezik - az ilyen bizottsággal, illetve az ágazati szakértıi 

konzultáció egyéb formái által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt 

követıen. 

(2) Az európai szabványügyi szervezet a felkérés kézhezvételétıl számított egy hónapon 

belül köteles jelezni, hogy elfogadja-e az (1) bekezdésben említett felkérést.  

(3) Pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelem esetén a Bizottság a felkérés (2) 

bekezdésben említett elfogadásától számított két hónapon belül tájékoztatja az 

európai szabványügyi szervezetet az európai szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum kidolgozása érdekében odaítélt támogatásról. 
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(4) Az európai szabványügyi szervezetek tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben 

említett dokumentumok kidolgozása érdekében végzett tevékenységérıl. A Bizottság 

az európai szabványügyi szervezetekkel együtt értékeli az európai szabványügyi 

testületek által készített dokumentumoknak az eredeti kérelemmel való 

összhangját. 

(4a) Amennyiben valamely harmonizált szabvány megfelel azon követelményeknek, 

amelyekre vonatkozik, és amelyeket az uniós harmonizációs jogszabályok 

határoznak meg, az ilyen harmonizált szabványra való hivatkozást a Bizottság 

haladéktalanul közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az uniós 

harmonizációs szabályozás vonatkozó jogi aktusában meghatározott feltételeknek 

megfelelı más módon. 
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8. cikk 

A harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogások 

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy egy 

harmonizált szabvány nem felel meg teljesen azoknak a követelményeknek, 

amelyekre az vonatkozik, és amelyeket a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabály 

meghatároz, arról részletes magyarázattal együtt értesíti a Bizottságot, a Bizottság 

pedig – amennyiben a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabály által létrehozott 

bizottság létezik– az ilyen bizottsággal, illetve az ágazati szakértıi konzultáció 

egyéb formái által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követıen úgy 

határozhat, hogy: 

▌ 

a) közzé teszi, nem teszi közzé vagy korlátozásokkal teszi közzé a szóban forgó 

harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában; 
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b) fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn vagy visszavonja a szóban forgó 

harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában.  

(1a) A Bizottság honlapján közzéteszi és rendszeresen frissíti azokról a harmonizált 

szabványokról szóló információkat, amelyek tekintetében az (1) bekezdésben 

említett határozat született. 

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett döntésérıl tájékoztatja az érintett európai 

szabványügyi szervezetet, és szükség esetén a szóban forgó harmonizált szabványok 

felülvizsgálatát kéri. 

(4) A (1) bekezdés a) pontjában említett határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében említett 

tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell elfogadni. 

(5) A (1) bekezdés b) pontjában említett határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni. 
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8a. cikk 

Az érdekcsoportok szervezeteinek értesítése 

A Bizottság - a megfelelı konzultáció és a piaci relevanci biztosítása érdekében - bejelentési 

rendszert hoz létre valamennyi érdekcsoport részére, beleértve az európai szabványügyi 

szervezeteket és az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban 

részesülı európai szervezeteit, mielıtt: 

a)   elfogadja a 6. cikkben említett, az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó 

munkaprogramját; 

b)  elfogadja a 7. cikkben említett szabványosítási kérelmeket; 

c)  döntést hoz a harmonizált szabványokkal kapcsolatos hivatalos kifogásokra 

vonatkozóan, a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelıen; 

d)  döntést hoz a 9. cikk szerinti IKT mőszaki elıírások elismerésérıl; 

e)  a 16. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. 
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IV. fejezet 

IKT mőszaki elıírások  

9. cikk 

Hivatkozásként szolgáló, IKT mőszaki elıírások elismerése  

(1) A Bizottság valamely tagállam javaslatára vagy saját kezdeményezésére elismerhet 

nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványnak nem minısülı, de a II. mellékletben 

meghatározott követelményeknek megfelelı IKT mőszaki elıírásokat, amelyekre a 

közbeszerzésekben - elsısorban az átjárhatóság lehetıvé tétele érdekében - 

hivatkozni lehet.  

(1a)  Amennyiben az (1) bekezdés alapján elismert valamely IKT mőszaki elıírást 

módosítják, visszavonják, illetve az a továbbiakban már nem felel meg a II. 

mellékletben foglalt követelményeknek, a Bizottság valamely tagállam javaslatára 

vagy saját kezdeményezésére elismerheti a módosított IKT mőszaki elıírást, vagy 

visszavonhatja az elismerést. 
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(1b) Az (1) és (1a) bekezdésben említett döntéseket az IKT-szabványosítással foglalkozó, 

több érdekelt felet tömörítı európai platformmal, beleértve az európai 

szabványügyi szervezeteket, a tagállamokat és az érdekelteket, valamint – 

amennyiben a vonatkozó uniós jogszabály által létrehozott bizottság létezik – az 

ilyen bizottsággal, illetve amennyiben ilyen bizottság nem létezik, az ágazati 

szakértıi konzultáció egyéb formái által létrehozott bizottsággal folytatott 

konzultációt követıen kell elfogadni. 

10. cikk 

Az IKT mőszaki elıírások használata közbeszerzésben 

Az e rendelet 9. cikkében említett IKT mőszaki elıírások a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 

2009/81/EK irányelvben, valamint a 2342/2002/EK, Euratom rendeletben említett közös 

mőszaki elıírásnak minısülnek. 
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V. fejezet 

Az európai szabványosítás finanszírozása 

11. cikk 

A szabványosítási szervezetek uniós finanszírozása 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek uniós finanszírozásban részesülhetnek az 

alábbi szabványosítási tevékenységek elvégzéséhez: 

a) az uniós jogszabályok vagy szakpolitikák végrehajtásához szükséges és arra 

alkalmas európai szabványok vagy szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozása és felülvizsgálata;  

b) az európai szabványok vagy szabvány jellegő dokumentumok ellenırzése 

minıségi szempontból és a vonatkozó uniós jogszabályoknak és 

szakpolitikáknak való megfelelés szempontjából;  
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c) az európai szabványosítással kapcsolatos elıkészítı vagy kiegészítı munka, 

mint például tanulmányok, együttmőködési tevékenységek – többek között 

nemzetközi együttmőködés –, szemináriumok, értékelések, összehasonlító 

elemzések, kutatómunka, laboratóriumi munka, laboratóriumi körvizsgálatok 

végzése és a megfelelıség értékelése, valamint az európai szabványok vagy 

szabvány jellegő dokumentumok kidolgozásának és felülvizsgálatának 

idıtartamát csökkentı intézkedések, az alapelvek, különösen a nyitottság, a 

minıség, az átláthatóság és a valamennyi érdekcsoport közötti konszenzus 

elvének sérelme nélkül; 

d) az európai szabványügyi szervezetek központi titkárságainak tevékenységei, 

ideértve a politika kialakítását, a szabványosítási tevékenységek 

összehangolását, a technikai munka elıkészítését és az érdekelt felek 

információkkal való ellátását is; 
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e) az Unió jogalkotásának és szakpolitikáinak támogatására használt európai 

szabványok vagy európai szabvány jellegő dokumentumok ▌fordítása az 

európai szabványügyi szervezetek munkanyelvétıl eltérı uniós hivatalos 

nyelvekre vagy kellıen indokolt esetben az unió hivatalos nyelveitıl eltérı 

nyelvekre; 

f) a szabványokat vagy európai szabvány jellegő dokumentumokat magyarázó, 

értelmezı és egyszerősítı tájékoztatások, ideértve az útmutatók, a 

szabványkivonatok és a legjobb gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 

készítését, valamint a tudatosságot növelı intézkedéseket, stratégiákat és 

képzési programokat is; 

g) az európai szabványosítási rendszer és az európai szabványok, illetve európai 

szabvány jellegő dokumentumok fejlesztése és támogatása az érdekeltek 

körében az Európai Unióban és nemzetközi szinten, ideértve a technikai 

segítségnyújtási programokat, valamint az együttmőködést harmadik 

országokkal. 
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(2) Uniós finanszírozás megítélhetı továbbá: 

a) nemzeti szabványügyi testületek számára az (1) bekezdésben említett olyan 

szabványosítási tevékenységek vonatkozásában, amelyeket az európai 

szabványügyi szervezetekkel közösen végeznek; 

b) más testületek számára, amelyeket az (1) bekezdés a) pontjában említett 

tevékenységekhez való hozzájárulással vagy az (1) bekezdés c) és g) pontjában 

említett tevékenységeknek az európai szabványügyi szervezetekkel közösen 

történı elvégzésével bíztak meg. 

12. cikk 

Más európai szervezetek uniós finanszírozása 

Az érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében meghatározott kritériumoknak 

megfelelı  európai szervezetei uniós finanszírozásban részesülhetnek az alábbi tevékenységek 

elvégzéséhez: 
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a) e szervezetek és az európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos 

tevékenységeik mőködtetése, beleértve a technikai munka elıkészítését, valamint 

tagjaik és az érdekelt felek információkkal való ellátását; 

b) jogi és mőszaki szakértıi ismeretek biztosítása, ideértve az európai szabványok és az 

európai szabvány jellegő dokumentumok iránti igény és kidolgozásának 

vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat és a szakértıképzést is;  

c) az uniós jogszabályok és szakpolitikák végrehajtásához szükséges és arra alkalmas 

európai szabványok és európai szabvány jellegő dokumentumok kidolgozásával és 

felülvizsgálatával kapcsolatos mőszaki munkában való részvétel; 

▌  

e) az európai szabványok és európai szabvány jellegő dokumentumok, valamint a 

szabványokkal kapcsolatos tájékoztatás és alkalmazásuk támogatása az érdekeltek, 

köztük a kkv-k és a fogyasztók körében. 
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13. cikk 

A finanszírozás módja 

(1) Az uniós finanszírozás az alábbi formákban történik: 

a) ajánlattételi felhívás nélküli támogatások vagy közbeszerzési eljárást követı 

szerzıdések: 

i. az európai szabványügyi szervezetek és a nemzeti szabványügyi 

testületek számára a 11. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek 

végzésére; 

ii. azon szervek számára, amelyeket az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 49. 

cikke alapján jogalapot megteremtı jogi aktus hatalmazott fel az e 

rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett tevékenységek 

végzésére az európai szabványügyi szervezetekkel együttmőködésben; 
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b) ajánlattételi felhívást követı támogatások vagy közbeszerzési eljárásokat 

követı szerzıdések más, a 11. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett 

szervek számára ▌az alábbi tevékenységekre: 

i. hozzájárulás a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, európai 

szabványok vagy szabvány jellegő dokumentumok kidolgozásához és 

felülvizsgálatához; 

ii. a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett elıkészítı vagy 

kiegészítı munka elvégzése;  

iii. a 11. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett tevékenységek 

elvégzése. 

c) ajánlattételi felhívást követı támogatások az érdekcsoportoknak az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelı európai 

szervezetei számára a 12. cikkben említett tevékenységek végzésére. 

(2) Az (1) bekezdésben említett testületek tevékenysége az alábbi formákban 

finanszírozható: 
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a) intézkedési támogatások;  

b) mőködési támogatások az európai szabványügyi szervezetek és az 

érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében meghatározott 

kritériumoknak megfelelı európai szervezetei számára, az 1605/2002/EK, 

Euratom rendeletben meghatározott szabályok szerint. A mőködési támogatás 

meghosszabbítás esetén nem csökken automatikusan. 

(3) A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) bekezdésben említett finanszírozási módokról, 

valamint tevékenységi típusonként a támogatások összegérıl és legnagyobb 

százalékos arányáról.  

(4) A kellıen indokolt esetek kivételével a 11. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

említett szabványosítási tevékenységek esetében megítélt támogatás átalányösszegő, 

amely a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szabványosítási 

tevékenységek esetében az alábbi feltételek teljesülésekor fizetendı:  
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a) az európai szabványoknak vagy szabvány jellegő dokumentumoknak a 

Bizottság 7. cikke szerinti felkérésére történı elfogadására és felülvizsgálatára 

az említett cikk szerinti felkérésben meghatározott határidın belül kerül sor; 

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, környezetvédelmi és dolgozói 

érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

megfelelı képviseletet biztosítanak az európai szabványosítási tevékenységek 

során és részt vehetnek a folyamatban.  

(5) Az együttmőködés közös célkitőzéseit, illetve az európai szabványügyi 

szervezeteknek és az érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében 

meghatározott kritériumoknak megfelelı  európai szervezeteinek odaítélt 

támogatásokkal kapcsolatos igazgatási és pénzügyi feltételeket a Bizottság és az 

említett szabványügyi és érdekcsoportokat tömörítı szervezetek között létrejövı 

partnerségi keretmegállapodásokban kell meghatározni az 1605/2002/EK, Euratom 

rendeletnek és a 2342/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelıen. A Bizottság 

értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e megállapodások megkötésérıl. 



 

AM\912027HU.doc 73/99 PE493.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14. cikk 

Irányítás 

A költségvetési hatóság által a szabványosítási tevékenységek finanszírozására meghatározott 

elıirányzatok fedezhetik emellett a 11., 12. és 13. cikk végrehajtásához közvetlenül szükséges 

elıkészítıi, felügyeleti, ellenırzési, értékelési és audittal kapcsolatos intézkedéseket is, 

ideértve a tanulmányokat, üléseket, tájékoztatási és közzétételi tevékenységeket, az 

információcseréhez szükséges informatikai hálózathoz kapcsolódó kiadásokat, valamint 

minden egyéb olyan költséget, amely a szabványosítási tevékenységek során a Bizottság által 

esetlegesen igénybe vett igazgatási és technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódik. 
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15. cikk 

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme 

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek 

végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekeit csalás, korrupció és egyéb jogellenes 

tevékenységek elleni megelızı intézkedésekkel és hatékony ellenırzésekkel védjék, 

gondoskodik továbbá a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésérıl, és 

szabálytalanság esetén hatékony, arányos és visszatartó erejő szankciókat szab ki a 

2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/Euratom, EK, és az 1073/1999/EK rendeletnek 

megfelelıen. 

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott uniós tevékenységek esetében a 2988/95/EK, 

Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabálytalanság 

valamely uniós jogszabálynak vagy szerzıdéses kötelezettségnek valamely gazdasági 

szereplı olyan cselekményébıl vagy mulasztásából eredı megsértését jelenti, amely 

indokolatlan költségvetési tétel felvétele révén az Unió általános költségvetésének 

vagy az Unió által kezelt költségvetéseknek a sérelmével jár vagy járhat. 
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(3) Az e rendelet alapján születı megállapodások és szerzıdések esetén rendelkezni kell 

a Bizottság vagy felhatalmazott képviselıje által végzett felügyeletrıl és pénzügyi 

ellenırzésrıl, valamint az Európai Számvevıszék által szükség esetén a helyszínen 

lefolytatandó ellenırzésrıl. 

VI. fejezet 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a bizottság és a jelentések 

16. cikk 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikk szerint a mellékletekre vonatkozó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak tekintetében: 

a) az európai szabványügyi szervezetek I. mellékletben meghatározott jegyzékének 

naprakésszé tétele a nevük vagy felépítésük tekintetében bekövetkezett változások 

figyelembevétele érdekében;  

▌ 
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c) ▌ az érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében meghatározott 

kritériumoknak megfelelı európai szervezeteire vonatkozó feltételeknek nonprofit 

jellegük és a reprezentativitás vonatkozásában bekövetkezı további fejlıdéshez 

történı igazítása. Az ilyen kiigazítások nem eredményezhetik bármely új kritérium 

létrehozását vagy meglévı kritériumok vagy szervezeti kategóriák megszüntetését.  

17. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.  

(2) A 16. cikkben említett, a Bizottság részére felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására adott felhatalmazás 2013. január 1-jétıl ötéves idıszakra szól. A 

Bizottság legkésıbb kilenc hónappal az ötéves idıszak lejárta elıtt jelentést készít a 

hatáskör-átruházás vonatkozásában. Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács legkésıbb három hónappal az egyes idıszakok vége elıtt nem emel kifogást 

a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyezı idıtartamra. 



 

AM\912027HU.doc 77/99 PE493.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követı napon vagy a benne megjelölt késıbbi idıpontban lép hatályba. A határozat 

nem érinti a már hatályban lévı, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.  

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követıen 

haladéktalanul és egyidejőleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(5) A 16. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az aktusról szóló értesítést követı két hónapos idıtartamon belül sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem emel az ellen kifogást, vagy ha az említett 

idıtartam leteltét megelızıen az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta 

a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez a határidı két hónappal meghosszabbodik. 
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18. cikk 

Bizottsági eljárás 

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

bizottság.  

(2) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni. 

(3) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

(4) Amennyiben a bizottság véleményét írásbeli eljárás útján alakítja ki, az írásbeli 

eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a vélemény kialakítására 

megállapított határidın belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerő 

többsége kéri. 
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18a. cikk 

Bizottsági együttmőködés az európai szabványügyi szervezetekkel és az érdekcsoportokkal 

A 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottság az európai szabványügyi szervezetekkel és az 

érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülı európai 

szervezeteivel együttmőködve végzi munkáját.
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19. cikk 

Jelentések 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek e rendelet végrehajtásáról éves jelentést 

nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes tájékoztatást kell tartalmazni az 

alábbiakról: 

a) a 4., 5., 7., 11. és 13. cikk alkalmazása; 

b) a kkv-k, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a környezetvédelmi és dolgozói 

érdekcsoportok nemzeti szabványügyi testületekben való képviselete; 

ba) a kkv-k képviselete az 5a. cikk (3) bekezdésében említett éves jelentések 

alapján; 

bb) IKT alkalmazása a szabványosítási rendszerben. 
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bc) a nemzeti szabványügyi testületek és az európai szabványügyi szervezetek 

közötti együttmőködés. 

(2) Az érdekcsoportok szervezetei, amelyek e rendelet alapján uniós támogatásban 

részesültek, a tevékenységükrıl éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A 

jelentés különösen e szervezetek tagságáról és a 12. cikkben említett 

tevékenységekrıl tartalmaz tájékoztatást. 

(3) 2015. december 31-ig, valamint azt követıen ötévente a Bizottság jelentést nyújt be 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentés az 

uniós jogszabályok és szakpolitikák követelményeire tekintettel tartalmazza az (1) és 

(2) bekezdésben említett éves jelentések elemzését, az uniós finanszírozásban 

részesülı szabványosítási tevékenységek helytállóságáról szóló értékelést, valamint 

lehetséges új intézkedések értékelését, amelyek célja az európai szabványosítás 

egyszerősítése és az európai szabványügyi szervezetek adminisztratív terheinek 

csökkentése.  
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19a. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság ...*-ig értékeli az e rendelet 7. cikke által létrehozott eljárás hatásait a 

szabványosítási kérelmek kiadására vonatkozó idıkeretre. A Bizottság a következtetéseket 

jelentés formájában nyújtja be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Adott esetben a 

jelentést a rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséri.  

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

20. cikk 

Módosítások 

(1) A következı rendelkezéseket el kell hagyni: 

a) a 89/686/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése; 

                                                 
*  HL: kérjük illessze be a dátumot: e rendelet alkalmazásának kezdı idıpontjától számított két 
év. 
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b) a 93/15/EGK irányelv 5. cikke;  

c) a 94/9/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése; 

d) a 94/25/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése; 

e) a 95/16/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése; 

f) a 97/23/EK irányelv 6. cikke, 

g) a 2004/22/EK irányelv 14. cikke, 

h) a 2007/23/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése; 

i) a 2009/23/EK irányelv 7. cikke;  

j)  a 2009/105/EK irányelv 6. cikke,  

A törölt rendelkezésekre történı hivatkozásokat e rendelet 8. cikkére történı 

hivatkozásnak kell tekinteni. 
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(2) A 98/34/EK irányelv a következıképpen módosul: 

a) az 1. cikk (6)–(10) bekezdését  ▌el kell hagyni; 

aa) a 2., 3. és 4. cikket el kell hagyni; 

b) a 6. cikk (1) bekezdésében az „az I. és II mellékletben említett szabványügyi 

szervek képviselıivel” szövegrészt el kell hagyni; 

c) az 6. cikk (3) bekezdésének elsı francia bekezdését el kell hagyni; 

d) a 6. cikk (4) bekezdésének a), b) és e) pontját el kell hagyni; 

da)  A 7. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„7. cikk 

A tagállamok a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelıen mőszakiszabály-

tervezetként közlik a Bizottsággal a szabványügyi intézményekhez benyújtott, 

meghatározott termékekre vonatkozó mőszaki elıírás vagy szabvány 

kidolgozására vonatkozó kérelmeket az ilyen termékekre vonatkozó mőszaki 

szabály elfogadása céljából, és indokolják azok elfogadását”; 



 

AM\912027HU.doc 85/99 PE493.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

e) a 11. cikkben a második mondat helyébe a következı mondat lép:  

„A Bizottság a kapott értesítések statisztikáját évente közzéteszi az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában.”; 

f) az I. és a II. mellékletet el kell hagyni. 

Az elhagyott rendelkezésekre történı hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként 

kell értelmezni, az e rendelet IV. mellékletében foglalt megfelelési táblázattal összhangban.  

21. cikk 

Nemzeti szabványügyi testületek 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot szabványügyi testületeikrıl. 

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a nemzeti szabványügyi 

testületek jegyzékét és annak minden késıbbi módosítását. 
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22. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

A 98/34/EK irányelv szerint elfogadott, az alapkövetelményeknek való megfelelés 

harmonizált szabványok alkalmazásával történı teljesítésének vélelmérıl rendelkezı uniós 

jogi aktusokban a 98/34/EK irányelvre történı hivatkozásokat az e rendeletre történı 

hivatkozásokként kell értelmezni, a mőszaki szabályozás tekintetében a 98/34/EK irányelv 5. 

cikke által felállított bizottságra való hivatkozások kivételével.  

Ha valamely uniós jogi aktus harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokra vonatkozó 

eljárásról rendelkezik, e rendelet 8. cikkét e jogi aktusra nem kell alkalmazni. 

23. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

Az 1673/2006/EK és a 87/95/EGK határozat hatályát veszti. 

A hatályon kívül helyezett határozatokra történı hivatkozásokat az e rendeletre történı 

hivatkozásokként kell értelmezni, az e rendelet IV. mellékletében foglalt megfelelési 

táblázattal összhangban. 
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24. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon 

lép hatályba. 

Ez a rendelet 2013. január 1-jétıl alkalmazandó. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt …,  

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök az elnök 
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I. MELLÉKLET 

EURÓPAI SZABVÁNYÜGYI SZERVEZETEK 

1. CEN - Európai Szabványügyi Bizottság 

2. Cenelec- Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 

3. ETSI - Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 
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II. MELLÉKLET 

AZ IKT MŐSZAKI ELİÍRÁSOK VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

1. A mőszaki elıírások piaci elfogadottsággal rendelkeznek és azok alkalmazása nem 

gátolja a már meglévı európai, illetve nemzetközi szabványokkal való 

interoperabilitást. A piaci elfogadottságot az elıírásokat teljesítı, különbözı 

gyártóktól származó és mőködıképes termékmintákkal lehet igazolni. 

1a.  A mőszaki elıírások egységesek, mivel nem összeegyeztethetetlenek az európai 

szabványokkal, azaz olyan tartományokra vonatkoznak, ahol ésszerő idıszakon 

belül nem tervezik új európai szabványok elfogadását, ahol a meglévı szabványok 

piaci fogadtatása nem volt kedvezı, vagy ahol ezek a szabványok elavultak, továbbá 

ahol a mőszaki elıírások európai szabvány jellegő dokumentumokba történı 

átültetését nem tervezik ésszerő idın belül. 
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2. A mőszaki elıírásokat nonprofit szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 

társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, tagsággal rendelkezı szervezet, amely 

szakterületén az alábbi feltételeknek megfelelı eljárásban IKT mőszaki elıírásokat 

dolgoz ki, és nem minısül európai szabványügyi szervezetnek, vagy nemzeti vagy 

nemzetközi szabványügyi testületnek: 

a) nyitottság:  

a mőszaki elıírást olyan nyilvános döntéshozatali folyamatban dolgozták ki, 

amely a mőszaki elıírás által érintett piac vagy piacok minden érdekelt fele 

számára hozzáférhetı volt.  

b) konszenzus:  
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a döntéshozatali eljárás együttmőködésen és konszenzuson alapult. Az eljárás 

nem részesítette elınyben egy érdekcsoportot sem. A konszenzus egy olyan 

általános megállapodás, amely esetén a lényeges érintett érdekek egyike sem 

áll ellentétben tartósan az érdemi kérdésekkel, és az eljárás valamennyi érintett 

fél álláspontjának figyelembevételére és az ellentétes érvek egyeztetésére 

törekszik. A konszenzus nem jelent egyhangúságot. 

c) átláthatóság:  

i. a technikai egyeztetésekkel és a döntéshozatallal kapcsolatos valamennyi 

információt azonosították és archiválták;  

ii. az új szabványosítási tevékenységekrıl megfelelı és hozzáférhetı 

eszközökön keresztül nyilvános és széles körő tájékoztatást nyújtottak;  

iii. a kiegyensúlyozottságra való törekvés miatt az érdekelt felek minden 

érintett csoportja számára biztosított volt a részvételi lehetıség; 
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iv. az érdekelt felek észrevételeit figyelembe vették, azokra választ adtak. 

3. a mőszaki elıírásoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: 

a) karbantartás: folyamatosan és hosszú távon biztosított a közzétett mőszaki 

elıírások támogatása és karbantartása, 

b) hozzáférhetıség: a mőszaki elıírások nyilvánosan, elfogadható feltételek 

mellett (és ennek részeként elfogadható áron vagy díjmentesen) elérhetık 

alkalmazás vagy hasznosítás céljából, 

c) szellemi tulajdonjogok: a mőszaki elıírások végrehajtásához alapvetı szellemi 

tulajdonjogok használata a kérelmezıknek (tisztességes) ésszerő és nem 

diszkriminatív ((F)RAND) alapon engedélyezett, ami – a szellemi tulajdonjog 

jogosultjának belátása szerint – az alapvetı szellemi tulajdon felhasználásának 

ingyenes engedélyezését is magában foglalja; 
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d) relevancia:  

i. a mőszaki elıírások használhatóak és relevánsak. 

ii. a mőszaki elıírásoknak meg kell felelniük a piaci igényeknek és a 

szabályozói követelményeknek; 

e) semlegesség és stabilitás: 

i. a mőszaki elıírásoknak, amennyire csak lehetséges, mőködésorientáltnak 

kell lenni, nem pedig tervezési vagy leíró jellegőnek; 

ii. a mőszaki elıírások nem torzíthatják a piacot, és nem korlátozhatják 

alkalmazóikat abban, hogy a mőszaki elıírásokra építve fejlesszék a 

versenyt és az innovációt;  

iii. a mőszaki elıírásokat a vezetı tudományos és mőszaki eredmények 

alapján kell megalkotni; 
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f) minıség:  

i. a részletezettség minıségének és szintjének elegendınek kell lennie 

ahhoz, hogy az egymással versenyzı megvalósítások számos 

interoperábilis termék és szolgáltatás kifejlesztését tegyék lehetıvé;  

ii. a szabványosított interfészek nincsenek elrejtve, és kizárólag azon 

szervezetek ellenırzése alatt állnak, amelyek a mőszaki elıírásokat 

elfogadták. 
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III. MELLÉKLET 

AZ ÉRDEKCSOPORTOK UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA JOGOSULT EURÓPAI 

SZERVEZETEI 

1. A kkv-kat az európai szabványosítási tevékenységek során képviselı olyan európai 

szervezet, amely: 

a) nem kormányzati és nonprofit jellegő szervezet,  

b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a kkv-k érdekeinek az európai 

szabványosítási folyamatban való képviselete, a kkv-k figyelmének felhívása a 

szabványosításra és ösztönzésük arra, hogy részt vegyenek a szabványosítási 

eljárásban,  

c) a tagállamok legalább kétharmadában a kkv-kat képviselı nonprofit 

szervezetek részérıl megbízást kapott a kkv-k érdekeinek az európai szintő 

szabványosítási folyamatban való képviseletére; 
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2. A fogyasztókat az európai szabványosítási tevékenységek során képviselı olyan 

európai szervezet, amely: 

a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemő ipari, 

kereskedelmi és üzleti érdektıl, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn; 

b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a fogyasztói érdekeknek az 

európai szabványosítási folyamatban való képviselete; 

c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit fogyasztóvédelmi 

szervezetek részérıl megbízást kapott a fogyasztói érdekeknek az európai 

szintő szabványosítási folyamatban való képviseletére; 

3. A környezetvédelmi érdekeket az európai szabványosítási tevékenységek során 

képviselı olyan európai szervezet, amely: 

a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemő ipari, 

kereskedelmi és üzleti érdektıl, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn.  
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b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a környezetvédelmi érdekeknek 

az európai szabványosítási folyamatban való képviselete;  

c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit környezetvédelmi 

szervezetek részérıl megbízást kapott a környezetvédelmi érdekeknek az 

európai szintő szabványosítási folyamatban való képviseletére; 

4. A dolgozói érdekeket az európai szabványosítási tevékenységek során képviselı 

olyan európai szervezet, amely: 

a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemő ipari, 

kereskedelmi és üzleti érdektıl, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn; 

b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a dolgozói érdekeknek az 

európai szabványosítási folyamatban való képviselete;  

c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit dolgozói szervezetek 

részérıl megbízást kapott a dolgozói érdekeknek az európai szintő 

szabványosítási folyamatban való képviseletére. 
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IV. melléklet 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 

98/34/EK irányelv E rendelet 

1. cikk, elsı bekezdés, 6. pont 2. cikk (1) bekezdés 

1. cikk, elsı bekezdés, 7. pont -- 

1. cikk, elsı bekezdés, 8. pont 2. cikk (3) bekezdés 

1. cikk, elsı bekezdés, 9. pont 2. cikk (7) bekezdés 

1. cikk, elsı bekezdés, 10. pont 2. cikk (9) bekezdés 

2. cikk (1) bekezdés 3. cikk (1) bekezdés 

2. cikk (2) bekezdés 3. cikk (2) bekezdés 

2. cikk (3) bekezdés 3. cikk (3) és (4) bekezdés  

2. cikk (4) bekezdés 21. cikk 

2. cikk (5) bekezdés 16. cikk a) pont 

3. cikk 4. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés 3. cikk (3) és (5) bekezdés és 4. cikk (3) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés -- 

6. cikk (3) bekezdés, elsı franciabekezdés -- 

6. cikk (4) bekezdés a) pont 16. cikk a) pont 

6. cikk (4) bekezdés b) pont -- 

6. cikk (4) bekezdés e) pont 7. cikk (1a) bekezdés 

I. melléklet I. melléklet 

II. melléklet 21. cikk 

 

1673/2006/EK határozat E rendelet 

1. cikk 1. cikk 

2. és 3. cikk 11. cikk 

4. cikk -- 

5. cikk 13. cikk 

6. cikk (1) bekezdés 14. cikk 

6. cikk (2) bekezdés 19. cikk (3) bekezdés 

7. cikk 15. cikk 



 

AM\912027HU.doc 99/99 PE493.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

87/95/EGK határozat E rendelet 

1. cikk 2. cikk 

2. cikk 3. cikk 

3. cikk 9. cikk 

4. cikk  6. cikk 

5. cikk 10. cikk 

6. cikk -- 

7. cikk -- 

8. cikk 19. cikk (3) bekezdés 

9. cikk -- 
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