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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2012 година
относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на
Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО,
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение
87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

Европейската стандартизация също така допринася за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията,
по-специално като улеснява свободното движение на
стоки и услуги, оперативната съвместимост на мрежите,
функционирането на средствата за комуникация, техноло
гичното развитие и иновациите. Европейската стандар
тизация укрепва глобалната конкурентоспособност на
европейската индустрия, по-специално когато се
определя в координация с международните органи за
стандартизация, а именно Международната организация
за стандартизация (ISO), Международната електротех
ническа комисия (IEC) и Международния съюз по дале
косъобщенията (ITU). Стандартите оказват значително
положително икономическо въздействие, например като
създават благоприятна среда за взаимното икономическо
навлизане на вътрешния пазар и насърчават развитието на
нови и усъвършенствани продукти или пазари и
подобрени условия на доставки. По този начин стан
дартите по принцип увеличават конкуренцията и
понижават производствените и търговските разходи,
което е от полза за икономиките като цяло и потреби
телите в частност. Стандартите могат да поддържат и
повишават качеството, предоставят информация и
гарантират оперативната и техническата съвместимост
като по този начин увеличават безопасността и стойността
за потребителите.

(4)

Европейските стандарти се приемат от европейските орга
низации за стандартизация, а именно CEN, Cenelec и
ETSI.

(5)

Европейските стандарти играят много важна роля в
рамките на вътрешния пазар, например посредством
използването на хармонизирани стандарти при презум
пцията за съответствие на продуктите, предоставяни на
пазара, със съществените изисквания по отношение на
тези продукти, установени в съответното законодателство
на Съюза за хармонизация. Тези изисквания следва да
бъдат определени точно, с цел да се избегне погрешно
тълкуване от страна на европейските организации за стан
дартизация.

(6)

Стандартизацията играе все по-важна роля в междуна
родната търговия и отварянето на пазарите. Съюзът
следва да се стреми да насърчава сътрудничеството
между европейските организации за стандартизация и
международните органи за стандартизация. Съюзът
следва също така да насърчава двустранния подход с
трети държави за координиране на усилията за стандар
тизация и популяризиране на европейските стандарти,
например при воденето на преговори по споразумения
или чрез командироването на експерти по стандарти
зацията в трети държави. Освен това Съюзът следва да
насърчава контактите между европейските организации

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

Основната цел на стандартизацията е определянето на
доброволни технически спецификации или спецификации
за качеството, на които могат да отговарят настоящи или
бъдещи продукти, производствени процеси или услуги.
Стандартизацията може да обхваща различни аспекти,
като стандартизация на различни класове или размери
на даден продукт или технически спецификации в
сферата на пазарите на продукти или услуги, на които
техническата и оперативната съвместимост с други
продукти или системи са от основно значение.
Европейската стандартизация е организирана от и за заин
тересованите страни на базата на национално представи
телство (Европейският комитет за стандартизация (CEN) и
Европейският комитет за стандартизация в електротех
никата (Cenelec) и пряко участие (Европейският
институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и се
основава на принципите, признати от Световната
търговска организация (СТО) в областта на стандартиза
цията, а именно съгласуваност, прозрачност, откритост,
консенсус, доброволно прилагане, независимост от
специални интереси и ефективност („основополагащите
принципи“). В съответствие с тези основополагащи
принципи е важно всички съответни заинтересовани
лица, включително публичните органи и малките и
средни предприятия (МСП) да участват по подходящ
начин в националния и европейския процес на стандар
тизация. Националните органи за стандартизация следва
също така да насърчават и улесняват участието на заин
тересованите страни.

(1) ОВ С 376, 22.12.2011 г., стр. 69.
(2) Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
4 октомври 2012 г.
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качеството на предоставянето на услуги. Директива
98/34/ЕО обаче се прилага само за стандарти за
продукти, докато стандартите за услуги не са изрично
обхванати от нея. Освен това в реалните условия на
вътрешния пазар значението на разграничението между
услуги и стоки намалява. На практика не винаги е
възможно ясно да се разграничат стандартите за
продукти от стандартите за услуги. Голям брой
стандарти за продукти включват компонент „услуги“,
докато стандартите за услуги също често частично се
отнасят до продукти. Поради това е необходимо
настоящата правна рамка да се адаптира към тези нови
обстоятелства посредством разширяване на нейния обхват,
като в нея се включат и стандартите за услуги.

за стандартизация и частните форуми и консорциуми,
като същевременно запазва водещата позиция на евро
пейската стандартизация.
Европейската стандартизация се регулира от определена
правна рамка, която включва три правни акта, а именно
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на техническите
стандарти и регламенти и правила относно услугите на
Решение
№
информационното
общество (1),
1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 24 октомври 2006 г. за финансиране на европейската
стандартизация (2) и Решение 87/95/ЕИО на Съвета от
22 декември 1986 г. относно стандартизацията в
сферата на информационните технологии и телекомуника
циите (3). Действащата правна уредба обаче вече не е
актуална, като се има предвид развитието на европейската
стандартизация през последните десетилетия. Поради това
настоящата правна рамка следва да бъде опростена и осъв
ременена, така че да обхване нови аспекти на стандарти
зацията и по този начин да отрази последните новости в
развитието и бъдещите предизвикателства пред евро
пейската стандартизация. Това е свързано по-специално
с усиленото разработване на стандарти в сферата на
услугите и развитието на стандартизационни документи,
различни от официалните стандарти.

(7)

(8)

Резолюцията на Европейския парламент от 21 октомври
2010 г. относно бъдещето на европейската стандартиза
ция (4), както и докладът на експертната комисия за
преглед на европейската система на стандартизация
(Express) от февруари 2010 г., озаглавен „Стандартизация
за конкурентна и иновативна Европа: визия за 2020 г.“,
излагат значителен брой стратегически препоръки относно
прегледа на Европейската система за стандартизация.

(9)

За да се гарантира ефективността на стандартите и стан
дартизацията като инструменти на политиката на Съюза, е
необходимо да има ефективна и ефикасна система за стан
дартизация, която да осигурява гъвкава и прозрачна
основа за постигане на консенсус между всички
участници и която да е финансово жизнеспособна.

(10)

С Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на
вътрешния пазар (5) се установяват общи разпоредби,
които улесняват упражняването на свободата на устано
вяване на доставчици на услуги и свободното движение
на услуги, като в същото време се запазва високо ниво на
качеството на услугите. Тя задължава държавите членки
да насърчават, в сътрудничество с Комисията, развитието
на доброволни европейски стандарти с цел улесняване
постигането на съвместимост между услугите, пре
доставяни от доставчици в различни държави членки,
предоставянето на информация на получателите и

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
L 315, 15.11.2006 г., стр. 9.
L 36, 7.2.1987 г., стр. 31.
C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 56.
L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
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(11)

Както и другите стандарти, стандартите за услуги са
доброволни и следва да се направляват от пазара, при
което да имат предимство нуждите на икономическите
оператори и заинтересованите страни, пряко или
непряко засегнати от такива стандарти, и следва да
отчитат обществения интерес и да се основават на осно
вополагащите принципи, включително консенсуса. Тези
стандарти следва да бъдат насочени главно към услуги,
свързани с продукти и процеси.

(12)

Правната рамка, позволяваща на Комисията да изиска
една или повече европейски организации за стандар
тизация да изготвят европейски стандарт или европейски
стандартизационен документ за услуги, следва да се
прилага при пълно зачитане на разпределението на
компетентност между Съюза и държавите членки, уста
новено в Договорите. Това се отнася по-специално за
членове 14, 151, 152, 153, 165, 166 и 168 от
Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и Протокол (№ 26) относно услугите от общ
интерес, приложен към Договора за Европейския съюз
(ДЕС) и към ДФЕС, според които остава в изключителната
компетентност на държавите членки да определят осново
полагащите принципи на своите системи за социална
сигурност, професионално обучение и здравеопазване и
да формират рамковите условия за управлението, финан
сирането, организацията и предоставянето на услуги,
предвидени в тези системи, включително – без да се
засягат член 168, параграф 4 от ДФЕС и Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
7 септември 2005 година относно признаването на
професионалните квалификации (6)– определянето на
изискванията и стандартите за качество и безопасност,
приложими към тях. Чрез такова искане Комисията
следва да не засяга правото на преговори, сключване и
прилагане на колективни споразумения, както и правото
за предприемане на стачни действия съгласно нацио
налното законодателство и националните практики,
зачитащи правото на Съюза.

(13)

Законодателството в областта на конкуренцията се
прилага за европейските организации за стандартизация,
доколкото същите могат да се считат за предприятия или
сдружения на предприятия по смисъла на членове 101 и
102 от ДФЕС.

(6) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

L 316/14

(14)
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В рамките на Съюза националните стандарти се приемат
от националните органи за стандартизация, което би
могло да доведе до противоречащи стандарти и
технически пречки в условията на вътрешния пазар.
Поради това за целите на вътрешния пазар и на ефек
тивната стандартизация в рамките на Съюза е необходимо
да се затвърди съществуващият редовен обмен на
информация между националните органи за стандарти
зация, европейските организации за стандартизация и
Комисията относно тяхната настояща и бъдеща дейност
по стандартизация, както и принципът за спиране на
действията, приложим за националните органи за стандар
тизация в рамките на европейските организации за стан
дартизация, който предвижда отмяна на националните
стандарти след публикуването на нов европейски
стандарт. Националните органи за стандартизация и евро
пейските организации за стандартизация следва също така
да спазват разпоредбите относно обмена на информация в
приложение 3 към Споразумението за техническите
пречки пред търговията (1).

(15)

Задължението на държавите членки да уведомяват
Комисията относно техните национални органи за стан
дартизация не следва да налага приемането на
специфично национално законодателство за целите на
признаване на тези органи.

(16)

Редовният обмен на информация между националните
органи за стандартизация, европейските организации за
стандартизация и Комисията не следва да бъде пречка
за спазването от страна на националните органи за стан
дартизация на други задължения и ангажименти, поспециално на приложение 3 към Споразумението за
техническите пречки пред търговията.

(17)

Представляването на обществените интереси и на заинте
ресованите обществени групи в европейските дейности по
стандартизация се отнася към дейностите на органи
зациите и страните, които представляват интереси с поголяма обществена значимост, например интересите,
свързани с околната среда, интересите на потребителите
или на служителите. Представляването на социалните
интереси и на заинтересованите социални групи в евро
пейските дейности по стандартизация се отнася обаче поспециално към дейностите на организациите и страните,
представляващи основните права на служителите и работ
ниците, например профсъюзите.

(18)

С цел ускоряване на процеса на вземане на решения
националните органи за стандартизация и европейските
организации за стандартизация следва да улесняват
достъпа до информация относно техните дейности чрез
насърчаване използването на информационни и комуни
кационни технологии (ИКТ) в съответните им системи за
стандартизация, например чрез предоставяне на всички
заинтересовани страни на лесен за ползване механизъм
за онлайн консултации за представяне на коментари
относно проекти на стандарти и чрез организиране на

(1) Одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември
1994 година относно сключването от името на Европейската
общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на
споразумения, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните
преговори (1986-1994 г.)
(ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
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виртуални срещи на техническите комисии, включително
чрез конферентна връзка в интернет или чрез видео
конферентна връзка.
(19)

Стандартите могат да имат принос към подпомагане на
политиката на Съюза за справяне със значимите предизви
кателства пред обществото, каквито са изменението на
климата, устойчивото използване на ресурсите, инова
циите, застаряването на населението, интеграцията на
хората с увреждания, защитата на потребителите и
безопасността и условията на труд на работниците. Като
насочи разработването на европейски или международни
стандарти за стоки и технологии към разширяващите се
пазари в тези области, Съюзът би могъл да създаде конку
рентно предимство за своите предприятия и да улесни
търговския обмен, по-специално за МСП, които пред
ставляват голяма част от европейските предприятия.

(20)

Стандартите са важни инструменти за конкурентоспособ
ността на предприятията и особено за МСП, чието участие
в процеса на стандартизация е важно за технологичния
напредък в Съюза. Поради това е необходимо стандарти
зационната рамка да насърчава МСП да участват активно
и да включват своите иновативни технологични решения
в усилията за стандартизация. Това включва подобряване
на тяхното участие на национално равнище, където те
могат да бъдат по-ефективни поради по-ниските разходи
и липсата на езикови бариери. Следователно с настоящия
регламент следва да се подобри представителството и
участието на МСП както в националните, така и в евро
пейските технически комитети и следва да се улесни ефек
тивния им достъп до стандартите и осведомеността им за
тях.

(21)

Европейските стандарти са от жизненоважно значение за
конкурентоспособността на МСП, които обаче в някои
случаи не са достатъчно добре представени в европейските
дейности по стандартизация. По тази причина настоящият
регламент следва да насърчава и улеснява подходящо
представителство и участие на МСП в процеса на евро
пейска стандартизация чрез образувание, което е в
ефективен контакт със и представлява по надлежен
начин МСП и организации, представляващи МСП на
национално равнище.

(22)

Стандартите могат да имат разностранно въздействие
върху обществото, и по-специално върху безопасността и
благосъстоянието на гражданите, ефикасността на
мрежите, опазването на околната среда, безопасността и
условията на труд на работниците, достъпността и други
сфери на публичната политика. Поради това е необходимо
да се гарантира укрепването на ролята и приноса на
заинтересованите обществени групи при разработването
на стандарти чрез засилена подкрепа за организациите,
представляващи потребителите и екологични и социални
интереси.

(23)

Задължението на европейските организации за стандар
тизация да насърчават и улесняват представителството и
ефективното участие на всички съответни заинтересовани
страни не включва право на глас за тези заинтересовани
страни, освен ако такова право на глас е предвидено от
вътрешните процедурни правилници на европейските
организации за стандартизация.

14.11.2012 г.
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Европейската система за стандартизация следва също така
да отчита изцяло Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания (1). Поради това е важно организа
циите, представляващи интересите на потребителите, да
представляват и включват интересите на хората с
увреждания в достатъчна степен. В допълнение
участието на хората с увреждания в процеса на стандар
тизация следва да бъде улеснено чрез всички налични
средства.

Поради важността на стандартизацията като инструмент
за подкрепа на законодателството и политиките на Съюза
и с цел да се избегнат последващи възражения срещу
хармонизираните стандарти и промени в тях, е важно
публичните органи да участват в стандартизацията на
всички етапи от разработването на тези стандарти, на
които те могат да бъдат включени, и по-специално в
областите, обхванати от законодателството на Съюза за
хармонизация относно продукти.

(26)

Стандартите следва да отчитат въздействието върху
околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите
и услугите. Важни и публично достъпни инструменти за
оценяване на подобно въздействие през целия жизнен
цикъл са разработени от Съвместния изследователски
център на Комисията (JRC). Ето защо настоящият
регламент следва да гарантира, че JRC може да
изпълнява активна роля в европейската система за стан
дартизация.

(27)

Жизнеспособността
на
сътрудничеството
между
Комисията и системата за европейска стандартизация
зависи от внимателното планиране на бъдещи искания
за разработване на стандарти. Това планиране би могло
да се подобри, по-специално благодарение на приноса на
заинтересованите лица, включително националните
органи за надзор на пазара, чрез въвеждане на
механизми за събиране на мнения и улесняване на
обмена на информация между всички заинтересовани
лица. Предвид това че в Директива 98/34/ЕО вече е
заложена възможност за отправяне на искане към евро
пейските организации за стандартизация за разработването
на европейски стандарти, е целесъобразно да се въведе подобро и по-прозрачно планиране в рамките на годишна
работна програма, която следва да съдържа общо
описание на всички искания за стандарти, които
Комисията възнамерява да отправи към европейските
организации за стандартизация. Необходимо е да се
гарантира високо равнище на сътрудничество между евро
пейските организации за стандартизация и европейските
организации на заинтересованите страни, които получават
финансиране от Съюза в съответствие с настоящия
регламент, и Комисията при определянето на годишната
работна програма на Съюза за стандартизация и
подготовката на исканията за стандарти, с цел да се
анализира пазарната значимост на предложената тема и
целите на политиката, определени от законодателя, и да

(1) Одобрено с Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември
2009 година относно сключването от Европейската общност на
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на
хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).
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се даде възможност на европейските организации за стан
дартизация да реагират по-бързо на изискваните дейности
по стандартизация.

(28)

Преди поставянето на въпрос относно искания за евро
пейски стандарти или европейски стандартизационни
документи или относно възражения срещу хармонизиран
стандарт пред комитета, създадена съгласно настоящия
регламент, Комисията следва да се консултира с
експерти от държавите членки, например чрез участие
на комисиите, създадени съгласно съответното законода
телството на Съюза, или чрез други форми на консул
тиране с експерти от сектора, в случай че такива
комитети не съществуват.

(29)

В няколко директиви, с които се хармонизират условията
за предлагане на пазара на продукти, се посочва, че
Комисията може да поиска от европейските организации
за стандартизация да приемат хармонизирани стандарти,
въз основа на които да се предполага наличието на съот
ветствие с приложимите съществени изисквания. Голяма
част от същите директиви обаче съдържат твърде
различни разпоредби относно възраженията срещу тези
стандарти, когато последните не покриват изцяло или
частично всички приложими изисквания. Различаващи
се разпоредби, които водят до несигурност за икономи
ческите оператори и европейските организации за стан
дартизация, по-специално се съдържат в Директива
89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно
сближаване на законодателствата на държавите членки в
областта на личните предпазни средства (ЛПС) (2),
Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за
хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на
пазара и надзора на взривни вещества с гражданско пред
назначение (3), Директива 94/9/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване
на законодателствата на държавите членки относно
оборудването и защитните системи, предназначени за
използване в потенциално експлозивна атмосфера (4),
Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби на
държавите членки относно плавателните съдове с развле
кателна цел (5), Директива 95/16/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване
законодателствата на държавите членки относно асансьо
рите (6), Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на
законодателствата на държавите членки във връзка със
съоръженията под налягане (7), Директива 2004/22/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 31 март
2004 г. относно измервателните уреди (8), Директива
2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротех
нически изделия (9), Директива 2009/23/ЕО на

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
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30.12.1989 г., стр. 18.
15.5.1993 г., стр. 20.
19.4.1994 г., стр. 1.
30.6.1994 г., стр. 15.
7.9.1995 г., стр. 1.
9.7.1997 г., стр. 1.
30.4.2004 г., стр. 1.
14.6.2007 г., стр. 1.
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Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
относно везните с неавтоматично действие (1) и Директива
2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно обикновените съдове под
налягане (2). Поради това е необходимо в настоящия
регламент да се включи единната процедура, предвидена
в Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за
предлагането на пазара на продукти (3), да се заличат
относимите разпоредби в посочените директиви и да се
разшири правото на възражение срещу хармонизиран
стандарт в съответствие с настоящия регламент, така че
да бъде включен и Европейския парламент.
(30)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в
сферата на информационните технологии публичните
органи следва да използват по най-добрия начин
пълния набор от относими технически спецификации,
например като подбират технически спецификации,
които могат да бъдат приложени от всички заинтере
совани доставчици, което ще позволи да има по-голяма
конкуренция и да се намали рискът от нейното
блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно коор
динирането на процедурите за възлагане на поръчки от
възложители, извършващи дейност в секторите на водос
набдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услу
ги (4), Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането
на процедурите за възлагане на обществени поръчки за
Директива
строителство,
доставки и
услуги (5),
2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите
за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки
и услуги от възлагащи органи или възложители в областта
на отбраната и сигурността (6) и Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г.
относно определянето на подробни правила за прила
гането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета относно Финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (7) се посочва,
че в процедури за възлагане на обществени поръчки
техническите спецификации следва да бъдат определени
чрез позоваване н националните стандарти, които транс
понират европейски стандарти, европейски технически
одобрения, общи технически спецификации, между
народни стандарти, други технически справочни системи,
установени от европейските организации за стандарти
зация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване
на националните стандарти, националните технически
одобрения или националните технически спецификации,
отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и
изпълнение на строителните дейности както и изпол
зването на стоките, или еквивалентно позоваване. ИКТ
техническите
спецификации
обаче
често
биват
разработвани от други изготвящи стандарти организации
и не попадат в никоя от категориите стандарти и одоб
рения, определени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО
или 2009/81/ЕО или в Регламент (ЕО, Евратом) №
L
L
L
L
L
L
L
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134,
134,
216,
357,

16.5.2009 г., стр. 6.
8.10.2009 г., стр. 12.
13.8.2008 г., стр. 82.
30.4.2004 г., стр. 1.
30.4.2004 г., стр. 114.
20.8.2009 г., стр. 76.
31.12.2002 г., стр. 1.
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2342/2002. Поради това е необходимо да се предвиди
възможността техническите спецификации за възлагане
на обществени поръчки да могат да се позовават на ИКТ
технически спецификации, с цел да се отговори на
бързото развитие в сферата на ИКТ, да се улесни пре
доставянето на трансгранични услуги, да се поощри
конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за
оперативната съвместимост и иновациите.
(31)

Техническите спецификации, които не са приети от евро
пейските организации за стандартизация, не притежават
статут еквивалентен на европейските стандарти. Някои
ИКТ технически спецификации не са разработвани в съот
ветствие с основополагащите принципи. Поради това в
настоящия регламент следва да се предвиди процедура
за идентифициране на ИКТ технически спецификации,
позовавания на които могат да се правят в процедури за
възлагане на обществени поръчки, която да включва
обширна консултация с широк кръг от заинтересовани
страни, включително европейските организации за стан
дартизация, предприятията и публичните органи. С
настоящия регламент следва също така да се установят
изисквания под формата на списък с критерии за тези
технически спецификации и свързаните с тях процеси на
разработване. Изискванията с оглед идентифициране на
ИКТ технически спецификации, следва да гарантират
съобразяването с целите на публичните политики и
обществените потребности и да се основават на основопо
лагащите принципи.

(32)

С цел поощряване на иновациите и конкуренцията, иден
тификацията на дадена техническа спецификация не
следва да изключва идентификацията на конкурентна
техническа спецификация в съответствие с разпоредбите
на настоящия регламент. Всяка идентификация следва да
бъде обвързана с изпълнението на критериите и с пости
гането от страна на техническата спецификация на
значително ниво на пазарно приемане.

(33)

Идентифицираните ИКТ технически спецификации могат
да допринесат за прилагането на Решение №
922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвмес
тимост за европейските публични администрации (ISA) (8),
с което се определя програма за решения за оперативна
съвместимост за европейските публични администрации и
за институциите и органите на Съюза за периода
2010—2015 г., която предоставя общи и съвместни
решения за улесняване на оперативната съвместимост.

(34)

В областта на ИКТ е възможно възникването на ситуации,
при които да е подходящо да се насърчи употребата или
да се изисква спазването на съответните стандарти на
равнището на Съюза, с цел да се гарантира оперативната
съвместимост в рамките на единния пазар и да се подобри
свободата на избор за ползвателите. При други обстоя
телства може също така да се случи определени евро
пейски стандарти вече да не отговарят на потребностите
на потребителите или да спъват технологичното развитие.
По тези причини Директива 2002/21/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и
услуги (9) дава възможност на Комисията, когато това е
необходимо, да поиска от европейските организации

(8) ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20.
(9) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
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регламент, приложим за общия бюджет на Европейските
общности (2) и с член 168, параграф 1, буква г) от
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002. Освен това
същите разпоредби следва да се прилагат по отношение
и на онези органи, които, макар и да не са признати за
европейски организации за стандартизация в настоящия
регламент, са оправомощени по силата на основен акт и
на тях е поверено извършването на подготвителна работа
в подкрепа на европейската стандартизация в сътрудни
чество с европейските организации за стандартизация.

за стандартизация да изготвят стандарти, да състави и
публикува в Официален вестник на Европейския съюз
списък със стандартите или спецификациите, с оглед
насърчаване на тяхното използване, или да направи
тяхното прилагане задължително, или пък да премахне
стандарти или спецификации от посочения списък.
(35)

(36)

Настоящият регламент не следва да е пречка за евро
пейските организации за стандартизация да продължат
да разработват стандарти в областта на ИКТ и да
укрепват сътрудничеството си с други разработващи
стандарти органи, особено в областта на ИКТ, за да се
гарантира последователност и да се избегне евентуална
фрагментация или дублиране при прилагането на стан
дартите и спецификациите.
Процедурата за идентифициране на ИКТ технически
спецификации, предвидена в настоящия регламент, не
следва да накърнява съгласуваността на европейската
система за стандартизация. Поради това настоящият
регламент следва също така да установи условията, при
които може да се счита, че дадена техническа специ
фикация не е в противоречие с други европейски стан
дарти.

(37)

Преди идентифицирането на ИКТ технически специфи
кации, които могат да бъдат допустими за позоваване в
процедури за възлагане на обществени поръчки, многост
ранната платформа на заинтересовани страни, създадена с
Решението на Комисията от 28 ноември 2011 година (1),
следва да се използва като форум за консултации със
заинтересованите страни на европейско и национално
равнище, с европейските организации за стандартизация
и с държавите членки с цел да се гарантира легитимността
на процеса.

(38)

С Решение № 1673/2006/ЕО се установяват правилата
относно приноса на Съюза към финансирането на евро
пейската стандартизация, за да се гарантира, че евро
пейските стандарти и другите европейски стандартиза
ционни документи се разработват и преработват в
подкрепа на целите, законодателството и политиките на
Съюза. За целите на административното и бюджетното
опростяване е целесъобразно разпоредбите на посоченото
решение да се включат в настоящия регламент и
навсякъде, където е възможно, да се използват наймалко обременителните процедури.

(39)

С оглед на много широкия диапазон на участие на евро
пейската стандартизация в подкрепа на законодателството
и политиките на Съюза и различните видове дейности по
стандартизация е необходимо да се предвидят различни
условия на финансиране. Това основно се отнася до
безвъзмездни средства, отпускани — без покани за пред
ставяне на предложения — на европейските организации
за стандартизация и националните органи за стандар
тизация в съответствие с член 110, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия

(1) ОВ C 349, 30.11.2011 г., стр. 4.
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(40)

Доколкото европейските организации за стандартизация
оказват текуща подкрепа за дейностите на Съюза, всяка
от тях следва да разполага с ефективен и ефикасен
централен секретариат. Поради това на Комисията следва
да бъде разрешено да предоставя безвъзмездни средства на
тези организации, работещи за постигането на цел от общ
европейски интерес, без да прилага, в случай на безвъз
мездни средства за оперативни разходи, принципа на
годишно намаление, предвиден в член 113, параграф 2
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

(41)

С Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
(2007—2013 г.) (3), Решение № 1926/2006/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за
създаване на програма за действие на Общността в
областта на политиката за защита на потребителите
(2007—2013 г.) (4) и Регламент (ЕО) № 614/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.
относно финансовия инструмент за околната среда
(LIFE +) (5) вече е предвидена възможността за
финансова подкрепа на европейските организации, пред
ставляващи МСП, потребителите и екологичните интереси
в процеса на стандартизация, докато в същото време на
европейските организации, представляващи социалните
интереси в процеса на стандартизация, се изплащат
целеви безвъзмездни средства. Финансирането по силата
на
Решение
№
1639/2006/ЕО,
Решение
№
1926/2006/ЕО и Регламент (ЕО) № 614/2007 ще
приключи на 31 декември 2013 г. От съществено
значение за развитието на европейската стандартизация е
да продължи да бъде подпомагано и поощрявано
активното участие на европейските организации, представ
ляващи МСП, потребителите и екологичните и социалните
интереси. Подобни организации преследват цел от общ
европейски интерес и съставляват, по силата на
конкретен мандат, възложен им от национални орга
низации с нестопанска цел, европейска мрежа, която
представлява организации с нестопанска цел, действащи
в държавите членки, и отстоява принципи и политики,
съответстващи на целите на Договорите. Поради
контекста, в който действат, и техните уставни цели евро
пейските организации, представляващи МСП, потреби
телите и екологичните и социалните интереси в евро
пейската стандартизация, имат постоянна роля, която е
от съществено значение за целите и политиките на
Съюза. По тази причина Комисията следва да бъде в

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

L
L
L
L

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

248,
310,
404,
149,

16.9.2002 г., стр. 1.
9.11.2006 г., стр. 15.
30.12.2006 г., стр. 39.
9.6.2007 г., стр. 1.
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Комисията за защита на финансовите интереси на Евро
пейските общности срещу измами и други нередности (2)
и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно
разследванията, провеждани от Европейската служба за
борба с измамите (OLAF) (3).

състояние да продължи да предоставя безвъзмездни
средства на тези организации, без да прилага, в случая
на безвъзмездни средства за оперативни разходи,
принципа на годишно намаление, предвиден в член
113, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002.

(42)

(43)

(44)

(45)

Финансирането на дейностите по стандартизация следва
също така да е в състояние да обхване подготвителните
или спомагателните дейности във връзка със създаването
на европейски стандарти или на европейски стандартиза
ционни документи за продукти и за услуги. Това е необ
ходимо предимно за работата, включваща изследвания,
подготвянето на предварителните документи за законода
телство, междулабораторни изпитвания и валидиране или
оценяване на стандартите. Насърчаването на развитието на
стандартизацията на европейско и международно равнище
следва да продължи и чрез програми за техническа помощ
на трети държави и за сътрудничество с тези държави. С
цел подобряване на достъпа до пазара и повишаване на
конкурентоспособността на предприятията в Съюза следва
да се предвиди възможността за предоставяне на безвъз
мездни средства и на други органи посредством покани за
представяне на предложения или, когато това е необ
ходимо, чрез възлагане на договори.

Финансирането от Съюза следва да бъде предназначено за
установяването на европейски стандарти или на евро
пейски стандартизационни документи за продукти и за
услуги, за улесняване използването им от предприятията
чрез засилена подкрепа за превеждането им на различните
официални езици на Съюза, с цел да се даде възможност
на МСП да се възползват изцяло от разбирането и прила
гането на европейските стандарти, за укрепване на съгла
суваността на системата за европейска стандартизация и за
осигуряване на равен и прозрачен достъп до европейските
стандарти за всички участници на пазара в целия Съюз.
Това е особено важно в случаите, когато използването на
стандарти позволява спазването на съответното законода
телство на Съюза.

С цел да се осигури ефективното прилагане на настоящия
регламент, следва да бъде предвидена възможност както за
използване на необходимите експертни познания —
особено по отношение на одита и финансовото
управление — и на ресурси за административна
подкрепа, които са в състояние да улеснят прилагането,
така и за редовно оценяване на относимостта на
дейностите, получаващи финансиране от Съюза, за да се
гарантира тяхната полезност и резултатност.

Следва да бъдат предприети и подходящи мерки за пре
дотвратяване на измами и нередности, а също и за възста
новяване на неправомерно изплатените средства, в съот
ветствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета
от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите
интереси на Европейските общности (1), Регламент (ЕО,
Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г.
относно контрола и проверките на място, извършвани от

(1) ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

14.11.2012 г.

(46)

С цел да се актуализира списъкът на европейските орга
низации за стандартизация и да се адаптират към
промените критериите за организациите, представляващи
МСП и заинтересованите обществени групи по отношение
на техния характер на организации с нестопанска цел и
представителност, на Комисията следва да бъде делегирано
правомощието да приема актове в съответствие с член 290
от ДФЕС във връзка с измененията на приложенията към
настоящия регламент. От особена важност е по време на
подготвителната си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително на експертно
равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните
актове Комисията следва да осигури едновременното и
своевременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(47)

Комитетът, създаден с настоящия регламент, следва да
подпомага Комисията по всички въпроси, свързани с
изпълнението на настоящия регламент, като надлежно се
взема предвид становището на секторните експерти.

(48)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на
настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат пре
доставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия
следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент
(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 февруари 2011 година за установяване на общите
правила и принципи относно реда и условията за контрол
от страна на държавите членки върху упражняването на
изпълнителните правомощия от страна на Комисията (4).

(49)

Процедурата по консултиране следва да се използва за
приемане на актове за изпълнение, отнасящи се до
възраженията срещу хармонизирани стандарти, когато
данните за въпросните хармонизирани стандарти все още
не са били публикувани в Официален вестник на Евро
пейския съюз, като се има предвид, че съответните
стандарти все още не са довели до презумпция за съот
ветствие със съществените изисквания, определени в
приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(50)

Процедурата по разглеждане следва да се използва по
отношение на всяко искане за стандартизация, отправено
към европейските организации за стандартизация, и за
приемането на актове за изпълнение, отнасящи се до
възраженията срещу хармонизирани стандарти, когато
данните за въпросните хармонизирани стандарти вече са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,
като се има предвид, че подобно решение може да има
последици за презумпцията за съответствие с прило
жимите съществени изисквания.

(2) ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
(3) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.
(4) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

14.11.2012 г.

(51)

(52)
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За да бъдат постигнати основните цели на настоящия
регламент и да се улеснят бързите процедури за вземане
на решения, както и да се намали цялостното време за
разработване на стандарти, следва в максимална възможна
степен да се използват процедурните мерки, предвидени в
Регламент (ЕС) № 182/2011, които дават възможност на
председателя на съответния комитет да определи срокове,
в рамките на които комитетът следва да представи своето
становище в съответствие със спешността на въпроса.
Освен това, когато е оправдано, следва да е възможно
становището на комитета да бъде получено чрез писмена
процедура, а непредставянето на мнение от страна на член
на комитета следва да се счита за мълчаливо съгласие.
Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се
гарантира ефективността и ефикасността на стандартите и
стандартизацията като инструмент за политика на Съюза
чрез сътрудничество между европейските организации за
стандартизация, националните органи за стандартизация,
държавите членки и Комисията, създаването на евро
пейски стандарти и европейски стандартизационни доку
менти, приложими за продукти и за услуги, в подкрепа на
законодателството и политиките на Съюза, идентифи
кацията на ИКТ технически спецификации, допустими за
позоваване, финансирането на европейската стандар
тизация и участието на заинтересованите страни в евро
пейската стандартизация, не могат да бъдат постигнати в
достатъчна степен от държавите членки и следователно, с
оглед на техния мащаб и въздействие, могат да бъдат подобре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може
да приеме мерки в съответствие с принципа на субсиди
арност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с
принципа на пропорционалност, уреден в същия член,
настоящият регламент не надхвърля необходимото за
постигането на тези цели.

(53)

Поради това директиви 89/686/ЕИО, 93/15/ЕИО,
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО,
2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/EC и 2009/105/ЕО
следва да бъдат съответно изменени.

(54)

Решение № 1673/2006/ЕО и Решение 87/95/ЕИО следва
да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се установяват правила по отношение на
сътрудничеството между европейските организации за стандарти
зация, националните органи за стандартизация, държавите
членки и Комисията, установяването на европейски стандарти
и европейски стандартизационни документи за продукти и за
услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на
Съюза, идентифицирането на ИКТ технически спецификации,
допустими за позоваване, финансирането на европейската стан
дартизация и участието на заинтересованите страни в евро
пейската стандартизация.
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Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните опре
деления:
1) „стандарт“ означава техническа спецификация, приета от
признат орган за стандартизация, за многократно или
продължаващо приложение, съответствието с което не е
задължително, и която спада към една от следните кате
гории:
a) „международен стандарт“ означава стандарт, приет от
международен орган за стандартизация;
б) „европейски стандарт“ означава стандарт, приет от евро
пейска организации за стандартизация;
в) „хармонизиран стандарт“ означава европейски стандарт,
приет въз основа на отправено от Комисията искане за
прилагане на законодателството на Съюза за хармони
зация;
г) „национален стандарт“ означава стандарт, приет от
национален орган за стандартизация;
2) „европейски стандартизационен документ“ означава всякаква
друга техническа спецификация, освен европейски стандарт,
приета от европейска организация за стандартизация за
многократно или продължаващо приложение, съот
ветствието с която не е задължително;
3) „проект на стандарт“ означава документ, който съдържа
текста на техническите спецификации относно даден обект,
който се обсъжда за приемане в съответствие с приложимата
процедура по стандартизация, така както документът
изглежда след като подготвителната работа по него е
приключила и е бил предоставен за обществено
обсъждане или разглеждане;
4) „техническа спецификация“ означава документ, който
предписва техническите изисквания, на които трябва да
съответства определен продукт, процес, услуга или система
и който определя един или повече от следните елементи:
a) характеристиките, изисквани по отношение на конкретен
продукт, включително равнището на качеството,
действието, оперативната съвместимост, опазването на
околната среда, здравето, безопасността или размерите,
и включващи приложимите за него изисквания по
отношение на наименованието, под което продуктът се
продава, термините, символите, начините и методите за
изпитване, опаковането, маркировката или етикетирането
и процедурите за оценяване на съответствието;
б) производствените методи и процеси, използвани по
отношение на селскостопанските продукти, определени
в член 38, параграф 1 от ДФЕС, продуктите, предназ
начени за консумация от хора и животни, и лекар
ствените продукти, както и производствените методи и
процеси, свързани с други продукти, когато същите
оказват влияние върху техните характеристики;
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в) характеристиките, изисквани по отношение на конкретна
услуга, включително равнището на качеството,
действието, оперативната съвместимост, опазването на
околната среда, здравето и безопасността, и включващи
приложимите за доставчика изисквания по отношение на
информацията, която трябва да се предостави на полу
чателя, както е определено в член 22, параграфи 1—3 от
Директива 2006/123/ЕО;
г) методите и критериите за оценка на експлоатационните
характеристики на строителните продукти, така както са
определени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) №
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продук
ти (1), във връзка със съществените им характеристики;
5) „ИКТ техническа спецификация“ означава техническа специ
фикация в областта на информационните и комуникаци
онните технологии;
6) „продукт“ означава всеки промишлен продукт и всеки
селскостопански продукт, включително и рибните продукти;
7) „услуга“ означава всяка стопанска дейност, извършвана от
самостоятелно заето лице, обикновено предоставяна срещу
възнаграждение, съгласно определеното в член 57 от ДФЕС;
8) „европейска организация за стандартизация“ означава орга
низация, посочена в приложение I;
9) „международен орган за стандартизация“ означава Междуна
родната организация за стандартизация (ISO), Междуна
родната електротехническа комисия (IEC) и Междуна
родният съюз по далекосъобщенията (ITU);
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2.
В работната програма по отношение на всеки стандарт и
европейски стандартизационен документ се посочват:
a) техният предмет;
б) достигнатият етап от разработването на стандартите и евро
пейските стандартизационни документи;
в) препратки към всички международни стандарти, които
служат за тяхна основа.
3.
Всяка европейска организация за стандартизация и всеки
национален орган за стандартизация публикува работната си
програма на своя интернет сайт или на друг общодостъпен
интернет сайт, а също публикува и съобщение за съществуването
на работната програма в национално или — когато това е целе
съобразно — в европейско издание, посветено на дейностите по
стандартизация.
4.
Не по-късно от датата на публикуване на своята работна
програма всяка европейска организация за стандартизация и
всеки национален орган за стандартизация уведомява за нея
другите европейски организации за стандартизация и
национални органи за стандартизация и Комисията. Комисията
предоставя тази информация на държавите членки чрез комитета,
посочен в член 22.
5.
Националните органи за стандартизация не могат да
възразят срещу това, обект на стандартизация, включен в
тяхната работна програма, да бъде обсъждан на европейско
ниво в съответствие с правилата, установени от европейските
организации за стандартизация, нито да предприемат каквито и
да било действия, които биха могли да засегнат решенията в това
отношение.

Член 3

6.
По време на изготвянето на хармонизиран стандарт или
след неговото одобрение националните органи за стандартизация
не предприемат никакви действия, които биха могли да засегнат
предвидената хармонизация, и по-специално не публикуват във
въпросната област нов или преработен национален стандарт,
който не е в пълно съответствие със съществуващ хармонизиран
стандарт. След публикуване на нов хармонизиран стандарт
всички противоречащи национални стандарти се оттеглят в
разумен срок.

Прозрачност на работните програми на органите за
стандартизация

Член 4

10) „национален орган за стандартизация“ означава орган, за
който държава членка е информирала Комисията в съот
ветствие с член 27 от настоящия регламент.
ГЛАВА II
ПРОЗРАЧНОСТ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

1.
Поне веднъж в годината всяка европейска организация за
стандартизация и всеки национален орган за стандартизация
съставя работната си програма. Тази работна програма съдържа
информация за стандартите и европейските стандартизационни
документи, които европейска организация за стандартизация
или национален орган за стандартизация възнамерява да
подготви или измени, които са в процес на подготовка или
изменение и които той е приел през периода на предходната
работна програма, освен ако се касае за идентично или равно
стойно транспониране на международни или европейски стан
дарти.
(1) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

Прозрачност по отношение на стандартите
1.
Всяка европейска организация за стандартизация и всеки
национален орган за стандартизация изпраща, най-малко в елек
тронен формат, конкретния проект на национален стандарт,
европейски стандарт или европейски стандартизационен
документ на другите европейски организации за стандартизация,
национални органи за стандартизация или на Комисията, при
поискване от тяхна страна.
2.
Всяка европейска организация за стандартизация и всеки
национален орган за стандартизация надлежно взема под
внимание и отговаря в срок от три месеца на всеки коментар,
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получен от друга европейска организация за стандартизация,
национален орган за стандартизация или Комисията по
отношение на всеки проект, посочен в параграф 1.
3.
Когато национален орган за стандартизация получи
коментари, посочващи, че проектът на стандарт би имал отри
цателно въздействие върху вътрешния пазар, той се консултира с
европейските организации за стандартизация и Комисията, преди
да го приеме.
4.

Националните органи за стандартизация:

a) осигуряват достъпа до проектите на национални стандарти по
начин, който дава възможност на всички съответни страни,
по-специално установените в други държави членки, да пред
ставят своите коментари;
б) предоставят възможност на другите национални органи за
стандартизация да вземат пасивно или активно участие, като
изпратят наблюдател за планираните дейности.
Член 5
Участие на заинтересованите страни в европейската
стандартизация
1.
Европейските организации за стандартизация насърчават и
улесняват подходящо представителство и ефективно участие на
всички съответни заинтересовани страни, включително МСП,
организации на потребители и представляващите екологични и
социални интереси заинтересовани страни в своите дейности по
стандартизация. Те по-специално насърчават и улесняват това
представителство и участие чрез европейските организации на
заинтересованите страни, които получават финансиране от
Съюза в съответствие с настоящия регламент, на равнище
разработване на политики и на следните етапи от разработването
на европейските стандарти или на европейските стандартиза
ционни документи:
a) предлагане и приемане на нови работни задачи;
б) техническо обсъждане на предложенията;
в) представяне на коментари по проектите;
г) преработване на съществуващите европейски стандарти или
европейски стандартизационни документи;
д) разпространяване на информация относно приетите евро
пейски стандарти или европейски стандартизационни
документи и повишаване на осведомеността за тях.
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дейностите по стандартизация, отнасящи се до нова област със
значителни последствия за политиките или за техническите
иновации, ако съответните правни субекти са участвали в
проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран
от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за
дейности в сферата на научните изследвания, иновациите и
технологичното развитие, приета съгласно член 182 ДФЕС.
Член 6
Достъп на МСП до стандарти
1.
Националните органи за стандартизация насърчават и
улесняват достъпа на МСП до стандартите и до процесите,
свързани с тяхното разработване, за да се постигне по-високо
равнище на участие в системата за стандартизация, например
чрез:
a) определяне в годишните си работни програми на проектите за
стандартизация, които са от особен интерес за МСП;
б) осигуряване на достъп до дейности по стандартизация, без да
задължават МСП да станат членове на национален орган за
стандартизация;
в) предоставяне на безплатен достъп или на специални тарифи
за участие в дейности по стандартизация;
г) осигуряване на свободен достъп до проекти на стандарти;
д) публикуване на своята интернет страница на безплатни
резюмета на стандарти;
е) прилагане на специални тарифи за предоставянето на
стандарти или предоставянето на пакети стандарти на
намалена цена.
2.
Националните органи за стандартизация извършват обмен
на най-добри практики, имащ за цел повишаване на участието на
МСП в дейностите по стандартизация и увеличаване и улес
няване на ползването на стандартите от МСП.
3.
Националните органи за стандартизация изпращат годишни
доклади на европейските организации за стандартизация във
връзка със своите дейности съгласно параграф 1 и параграф 2
и всички други мерки за подобряване на условията за МСП за
ползване на стандартите и за участие в процеса на разработване
на стандартите. Националните органи за стандартизация
публикуват тези доклади на своите интернет страници.
Член 7

2.
В допълнение към сътрудничеството с органите за надзор
на пазара в държавите членки научноизследователските звена на
Комисията и европейските организации на заинтересованите
страни, които получават финансиране от Съюза в съответствие
с настоящия регламент, европейските организации за стандар
тизация насърчават и улесняват подходящо представителство,
на техническо ниво, на предприятията, изследователските
центрове и университетите и другите правни субекти в

Участие на публични органи в европейската
стандартизация
Държавите членки насърчават, по целесъобразност, участието на
публични органи, включително органите за надзор на пазара, в
националните дейности по стандартизация, насочени към
разработването или преработването на стандарти по искане на
Комисията в съответствие с член 10.
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ГЛАВА III
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИЗА
ЦИОННИ ДОКУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
И ПОЛИТИКИТЕ НА СЪЮЗА

Член 8
Годишна работна програма на Съюза относно европейската
стандартизация
1.
Комисията приема годишна работна програма на Съюза
относно европейската стандартизация, в която определя страте
гически приоритети за европейската стандартизация, като взема
предвид дългосрочните стратегии за растеж на Съюза. В нея се
посочват европейските стандарти и европейските стандартиза
ционни документи, чието изготвяне Комисията възнамерява да
поиска от европейските организации за стандартизация в съот
ветствие с член 10.
2.
В годишната работна програма на Съюза относно евро
пейската стандартизация се определят конкретните цели и поли
тиките за европейските стандарти и европейските стандартиза
ционни документи, чието изготвяне Комисията възнамерява да
поиска от европейските организации за стандартизация в съот
ветствие с член 10. В неотложни случаи Комисията може да
отправя искания, без да е заявила предварително намерението си.
3.
Годишната работна програма на Съюза относно евро
пейската стандартизация също така включва цели във връзка с
международното измерение на европейската стандартизация, в
подкрепа на законодателството и политиките на Съюза.
4.
Годишната работна програма на Съюза относно евро
пейската стандартизация се приема след провеждането на
широки консултации със съответните заинтересовани страни,
включително европейските организации за стандартизация и
европейските организации на заинтересованите страни, полу
чаващи финансиране от Съюза в съответствие с настоящия
регламент, и държавите членки посредством комитета, посочен
в член 22 от настоящия регламент.
5.
След нейното приемане Комисията публикува годишната
работна програма на Съюза относно европейската стандар
тизация на своята интернет страница.
Член 9
Сътрудничество с научноизследователски звена
Научноизследователските звена на Комисията допринасят за
изготвянето на годишната работна програма на Съюза относно
европейската стандартизация, посочена в член 8, и предоставят
на европейските организации за стандартизация научен принос в
областите, в които разполагат с експертни знания, за да се
гарантира, че при изготвянето на европейските стандарти се
отчитат икономическата конкурентоспособност и обществените
потребности, като например устойчивостта по отношение на
околната среда и въпросите, свързани с безопасността и сигур
ността.
Член 10
Искания за стандартизация до европейските организации
за стандартизация
1.
Комисията може да поиска в рамките на ограниченията на
компетентността, установени в Договорите, от една или няколко

14.11.2012 г.

европейски организации за стандартизация да изготвят евро
пейски стандарт или европейски стандартизационен документ в
рамките на определен срок. Европейските стандарти и евро
пейските стандартизационни документи се определят от потреб
ностите на пазара, отчитат обществения интерес, както и ясно
посочените в искането на Комисията цели на политиките, и се
основават на консенсус. Комисията определя изискванията за
съдържанието, на които трябва да отговаря исканият документ,
както и краен срок за неговото приемане.
2.
Решенията по параграф 1 се приемат в съответствие с
процедурата, определена в член 22, параграф 3, след провеж
дането на консултации с европейските организации за стандар
тизация и европейските организации на заинтересованите страни,
получаващи финансиране от Съюза в съответствие с настоящия
регламент, както и с комитета, създаден със съответното законо
дателството на Съюза, ако такъв комитет съществува, или след
друг вид консултации с експерти от сектора.
3.
Съответната европейска организация за стандартизация
уведомява дали приема искането по параграф 1 в едномесечен
срок от неговото получаване.
4.
При отправено искане за финансиране, в двумесечен срок
от получаването на уведомлението за приемането по параграф 3
Комисията информира съответната европейска организация за
стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изгот
вянето на европейски стандарт или европейски стандартиза
ционен документ.
5.
Европейските организации за стандартизация информират
Комисията за предприеманите дейности по разработване на доку
ментите, посочени в параграф 1. Заедно с европейските орга
низации за стандартизация Комисията извършва оценка на съот
ветствието на изготвените от европейските организации за стан
дартизация документи със своето първоначално искане.
6.
Когато даден хармонизиран стандарт отговаря на изисква
нията, които цели да изпълни и които са определени в съот
ветното законодателството на Съюза за хармонизация, Комисията
незабавно публикува данните за такъв хармонизиран стандарт в
Официален вестник на Европейския съюз или чрез други средства
в съответствие с условията, определени в съответния акт на зако
нодателството на Съюза за хармонизация.
Член 11
Официални възражения срещу хармонизирани стандарти
1.
Когато държава членка или Европейският парламент счита,
че конкретен хармонизиран стандарт не отговаря напълно на
изискванията, които той има за цел да обхване и които са
установени в съответното законодателство на Съюза за хармони
зация, те информират Комисията за това с подробно разяснение
и Комисията, след като проведе консултация с комитета,
създаден по силата на съответното законодателство на Съюза за
хармонизация, ако той съществува, или след друг вид
консултации с експерти от сектора, взема решение:
a) да публикува, да не публикува или да публикува с огра
ничения данните за съответния хармонизиран стандарт в
Официален вестник на Европейския съюз;
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б) да запази, да запази с ограничения данните за съответния
хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския
съюз или да ги оттегли от там.
2.
Комисията публикува на своята интернет страница
информация за хармонизираните стандарти, предмет на реше
нието, посочено в параграф 1.
3.
Комисията информира съответната европейска организация
за стандартизация за решението, посочено в параграф 1, и при
нужда изисква преработване на съответния хармонизиран
стандарт.
4.
Решението, посочено в параграф 1, буква а) от настоящия
член се приема в съответствие с процедурата по консултиране,
посочена в член 22, параграф 2.
5.
Решението, посочено в параграф 1, буква б) от настоящия
член се приема в съответствие с процедурата по разглеждане,
посочена член 22, параграф 3.
Член 12

L 316/23

II, Комисията може да реши да идентифицира изменената ИКТ
техническа спецификация или да отмени идентификацията.
3.
Предвидените в параграфи 1 и 2 решения се приемат след
провеждането на консултация с Европейската многостранна
платформа на заинтересованите страни по въпросите на стандар
тизацията в областта на ИКТ, която включва европейските орга
низации за стандартизация, държавите членки и съответните
заинтересовани страни, и след консултация с комитета,
създаден по силата на съответното законодателство на Съюза за
хармонизация, ако той съществува, или след друг вид
консултации с експерти от сектора, в случай че такъв комитет
не съществува.
Член 14
Използване

на

ИКТ технически спецификации
обществените поръчки

в

ИКТ техническите спецификации, посочени в член 13 от
настоящия регламент, представляват общи технически специфи
кации, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и
2009/81/ЕО и в Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

Уведомяване на организациите на заинтересованите страни
Комисията установява система за уведомяване за всички заинте
ресовани страни, включително европейските организации за
стандартизация и европейските организации на заинтересованите
страни, получаващи финансиране от Съюза в съответствие с
настоящия регламент, за да се гарантира подходящо консул
тиране и пазарна адекватност преди:
а) приемането на годишната работна програма на Съюза относно
европейската стандартизация, посочена в член 8, параграф 1;
б) приемането на исканията за стандартизация, посочени в
член 10;
в) вземането на решение по официалните възражения срещу
хармонизирани стандарти, посочени в член 11, параграф 1;
г) вземането на решение относно идентифицирането на ИКТ
техническите спецификации, посочени в член 13;
д) приемането на делегирани актове, посочени в член 20.
ГЛАВА IV
ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Член 13
Идентифициране на ИКТ технически спецификации,
допустими за позоваване
1.
По предложение на държава членка или по своя собствена
инициатива Комисията може да реши да идентифицира ИКТ
технически спецификации, които не са национални, европейски
или международни стандарти, но отговарят на изискванията,
установени в приложение II, и по отношение на които може
да се прави позоваване главно с цел осигуряване на оперативна
съвместимост в областта на обществените поръчки.
2.
По предложение на държава членка или по своя собствена
инициатива, когато ИКТ техническа спецификация, идентифи
цирана в съответствие с параграф 1, бъде изменена, отменена
или вече не отговаря на изискванията, определени в приложение

ГЛАВА V
ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Член 15
Финансиране от страна на Съюза на организациите за
стандартизация
1.
Съюзът може да предоставя финансиране на европейските
организации за стандартизация за следните дейности по стандар
тизация:
a) разработването и преработването на европейските стандарти
или европейските стандартизационни документи, които са
необходими и подходящи за подкрепа на законодателството
и политиките на Съюза;
б) проверката на качеството на европейските стандарти или
европейските стандартизационни документи и на тяхното
съответствие със съответните законодателство и политики на
Съюза;
в) изпълнението на подготвителна или спомагателна работа във
връзка с европейската стандартизация, включително
проучвания, сътрудничество, включително международно
сътрудничество, семинари, оценки, сравнителни анализи,
изследователска работа, лабораторни изследвания, междулабо
раторни изпитвания, работа по оценяване на съответствието и
мерки, целящи да се намали времето, необходимо за
разработване и преработване на европейските стандарти или
европейските стандартизационни документи, без това да
засяга основополагащите принципи, по-специално прин
ципите на откритост, качество, прозрачност и консенсус
между всички заинтересовани страни;
г) дейностите на централните секретариати на европейските
организации за стандартизация, включително разработването
на политиките, координацията на дейностите по стандарти
зация, извършването на техническа работа и предоставянето
на информация на заинтересованите лица;
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д) превода на използваните в подкрепа на законодателството и
политиките на Съюза европейски стандарти или европейски
стандартизационни документи на официалните езици на
Съюза, различни от работните езици на европейските орга
низации за стандартизация, или в надлежно обосновани
случаи — на езици, различни от официалните езици на
Съюза;

14.11.2012 г.

г) популяризирането на европейските стандарти и европейските
стандартизационни документи и разпространение на
информация за стандартите и използването им сред заинтере
сованите лица, включително МСП и потребителите.
Член 17
Правила за финансиране

е) изготвянето на информация с цел разясняване, тълкуване и
опростяване на европейските стандарти или европейските
стандартизационни документи, включително изготвянето на
наръчници, резюмета на стандарти, сборници с най-добри
практики и информационни кампании с цел повишаване на
осведомеността, стратегии и програми за обучение;
ж) дейностите, насочени към изпълнението на програми за
техническа помощ, сътрудничество с трети държави и попу
ляризиране и утвърждаване на системата за европейска стан
дартизация и на европейските стандарти и европейските стан
дартизационни документи сред заинтересованите лица в
Съюза и в международен план.
2.

Съюзът може да предоставя финансиране и на:

1.

Финансирането от страна на Съюза се предоставя:

a) под формата на безвъзмездни средства, предоставяни без
покана за представяне на предложения, или на договори
след процедури за възлагане на обществени поръчки, на:
i) европейските организации за стандартизация и нацио
налните органи за стандартизация — за осъществяване
на дейностите, посочени в член 15, параграф 1;
ii) органите, определени с основен акт по смисъла на член 49
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 за осъщест
вяване, в сътрудничество с европейските организации за
стандартизация, на дейностите, предвидени в член 15,
параграф 1, буква в) от настоящия регламент;

a) националните органи за стандартизация за предвидените в
параграф 1 дейности по стандартизация, които те пред
приемат съвместно с европейските организации за стандарти
зация;

б) под формата на безвъзмездни средства, предоставяни след
покана за представяне на предложения, или на договори
след процедури за възлагане на обществена поръчка, на
други органи, посочени в член 15, параграф 2, буква б):

б) други органи, натоварени с участие в дейностите, посочени в
параграф 1, буква а), или с изпълнението на дейностите,
посочени в букви в) и ж) от параграф 1, в сътрудничество с
европейските организации за стандартизация.

i) за участие в разработката и преработването на евро
пейските стандарти или европейските стандартизационни
документи, посочени в член 15, параграф 1, буква а);

Член 16

ii) за изпълнение на подготвителната или спомагателната
работа, посочена в член 15, параграф 1, буква в);

Финансиране от страна на Съюза на други европейски
организации
Съюзът може да предоставя финансиране на европейските орга
низации на заинтересованите страни, които отговарят на крите
риите, предвидени в приложение III към настоящия регламент, за
следните дейности:
a) функционирането на тези организации и за осъществяването
на техните дейности, свързани с европейската и междуна
родната стандартизация, включително извършването на
техническа работа и предоставянето на информация на
членовете и други заинтересовани лица;
б) осигуряването на правен и технически експертен опит, вклю
чително под формата на проучвания, във връзка с оценяване
на нуждата от европейски стандарти и европейски стандарти
зационни документи и тяхното разработване, както и
обучение на експерти;
в) участието в техническата работа, свързана с разработването и
преработването на европейските стандарти и европейските
стандартизационни документи, които са необходими и
подходящи за подкрепа на законодателството и политиките
на Съюза;

iii) за изпълнение на дейностите, посочени в член 15,
параграф 1, буква ж);
в) под формата на безвъзмездни средства, предоставяни след
покана за представяне на предложения, на европейските орга
низации на заинтересованите страни, които отговарят на
критериите, предвидени в приложение III към настоящия
регламент, за осъществяване на дейностите, посочени в
член 16.
2.
Дейностите на органите, посочени в параграф 1, могат да се
финансират:
a) с безвъзмездни средства за действия;
б) с безвъзмездни средства за оперативни разходи на евро
пейските организации за стандартизация и на европейските
организации на заинтересованите страни, които отговарят на
критериите, предвидени в приложение III към настоящия
регламент, в съответствие с правилата, установени в
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. В случай на
подновяване безвъзмездните средства за оперативни разходи
не се намаляват автоматично.
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3.
Комисията взема решения относно правилата за финан
сиране, посочени в параграфи 1 и 2, размера на безвъзмездните
средства, а при необходимост и максималния процент на финан
сиране по видове дейности.
4.
С изключение на определени надлежно обосновани случаи,
безвъзмездните средства, предоставяни за дейностите по стандар
тизация, посочени в член 15, параграф 1, букви а) и б), са под
формата на еднократни суми, като за дейностите по стандарти
зация, посочени в член 15, параграф 1, буква а), те се изплащат,
ако са изпълнени следните условия:
a) поисканите от Комисията в съответствие с член 10 евро
пейски стандарти или европейски стандартизационни
документи са приети или преработени в рамките на срок,
който не надвишава срока, определен в искането по
посочения член;
б) МСП, организациите на потребителите и представляващите
екологични и социални интереси заинтересовани страни са
представлявани по подходящ начин и могат да участват в
дейностите по европейска стандартизация, в съответствие с
член 5, параграф 1.
5.
Общите цели в областта на сътрудничеството и админист
ративните и финансовите условия, свързани с безвъзмездните
средства, предоставяни на европейските организации за стандар
тизация и на европейските организации на заинтересованите
страни, които отговарят на критериите, предвидени в
приложение III към настоящия регламент, се определят в
рамковите споразумения за партньорство, сключвани между
Комисията и тези организации за стандартизация и организации
на заинтересованите страни, в съответствие с Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 и Регламент (ЕО, Евратом) №
2342/2002. Комисията уведомява Европейския парламент и
Съвета за сключването на тези споразумения.
Член 18
Управление
Бюджетните кредити, определени от бюджетния орган за финан
сиране на дейностите по стандартизация, могат също да обхванат
административните разходи, свързани с подготовката, монито
ринга, проверката, одита и оценяването, които са пряко необ
ходими за целите на прилагането на членове 15, 16 и 17,
включително изследвания, срещи, информационни дейности и
публикации, разходи, свързани с информационните мрежи за
обмен на данни и всички други разходи за административна и
техническа помощ, до която Комисията може да прибегне във
връзка с дейностите по стандартизация.
Член 19
Защита на финансовите интереси на Съюза
1.
При извършването на дейностите, финансирани по реда на
настоящия регламент, Комисията гарантира защитата на финан
совите интереси на Съюза, като прилага превантивни мерки
срещу измами, корупция и други незаконни действия
посредством ефективни проверки и чрез възстановяване на непра
вомерно изплатените суми, а когато се констатират нередности
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— чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в
съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, Регламент
(Евратом, EO) № 2185/96 и Регламент (ЕО) № 1073/1999.
2.
Що се отнася до дейностите на Съюза, финансирани по
реда на настоящия регламент, понятието „нередност“, което е
определено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2988/95, означава всяко нарушение на разпоредба на
правото на Съюза или всяко нарушение на договорно задъл
жение, произтичащо от действие или бездействие на иконо
мически оператор, което има или би имало като последица
нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза или на
бюджети, управлявани от него, чрез неоправдано перо на
разходи.
3.
Всички споразумения и договори, произтичащи от
настоящия регламент, предвиждат мониторинг и финансов
контрол от страна на Комисията или упълномощен от нея пред
ставител, както и одити от страна на Европейската сметна палата,
които при нужда могат да бъдат провеждани на място.
ГЛАВА VI
ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, КОМИТЕТ И ДОКЛАДВАНЕ

Член 20
Делегирани актове
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 21 във връзка с изменения на
приложенията с цел:
а) актуализиране на списъка на европейските организации за
стандартизация, посочени в приложение I, за да се вземат
предвид промени в наименованията или структурата им;
б) адаптиране на критериите за европейските организации на
заинтересованите страни, предвидени в приложение III към
настоящия регламент, относно по-нататъшно развитие по
отношение на техния нестопански характер и представи
телност. Това адаптиране не създава никакви нови критерии
нито премахва вече съществуващи критерии или категория на
организацията.
Член 21
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя
на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член
условия.
2.
Правомощието да приема делегираните актове, посочени в
член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години,
считано от 1 януари 2013 г. Комисията изготвя доклад
относно делегирането на правомощия не по-късно от девет
месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането
на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква
продължителност, освен ако Европейският парламент или
Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно
от три месеца преди изтичането на всеки срок.
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3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да
бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от
Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в
него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня
след публикуването на решението в Официален вестник на Евро
пейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не
засяга действителността на никой от делегираните актове, които
вече са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 20, влиза в сила един
ствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са пред
ставили възражения в срок от два месеца след нотифицирането
на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди
изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са
уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този
срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския
парламент или на Съвета.
Член 22
Процедура за работа на комитета
1.
Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4
от Регламент (ЕС) № 182/2011.

14.11.2012 г.

б) представителството на МСП, организациите на потребителите
и заинтересованите страни, представляващи екологични и
социални интереси, в националите органи за стандартизация;
в) представителството на МСП въз основа на годишните доклади,
посочени в член 6, параграф 3;
г) използването на ИКТ в системата за стандартизация;
д) сътрудничеството между националните органи по стандар
тизация и европейските организации за стандартизация.
2.
Европейските организации на заинтересованите страни,
които са получили финансиране от Съюза в съответствие с
настоящия регламент, изпращат на Комисията годишен доклад
за дейността си. Този доклад по-специално съдържа подробна
информация за членския състав на тези организации и за
дейностите, посочени в член 16.
3.
До 31 декември 2015 г. и веднъж на всеки пет години
след това Комисията представя на Европейския парламент и на
Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. Този
доклад съдържа анализ на годишните доклади, посочени в
параграфи 1 и 2, оценка на значимостта на дейностите по стан
дартизация, за които се получава финансиране от Съюза, с оглед
на изискванията на законодателството и политиките на Съюза,
както и оценка на потенциални нови мерки за опростяване на
финансирането на европейската стандартизация и за намаляване
на административната тежест за европейските организации за
стандартизация.
Член 25

3.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011.
4.
Когато становището на комитета трябва да бъде получено
чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без
резултат, когато в рамките на определения срок за предаване
на становището председателят на комитета вземе такова
решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета
поиска това.

Преглед
До 2 януари 2015 г. Комисията прави оценка на въздействието
на процедурата, установена с член 10 от настоящия регламент,
относно срока за издаване на искания за стандартизация.
Комисията представя заключенията си в доклад до Европейския
парламент и до Съвета. По целесъобразност докладът се
придружава от законодателно предложение за изменение на
настоящия регламент.
ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Член 26

Сътрудничество между Комитета и организациите за
стандартизация и заинтересованите страни
Комитетът, посочен в член 22, параграф 1, си сътрудничи с
европейските организации за стандартизация и с европейските
организации на заинтересованите страни, получаващи финан
сиране от Съюза в съответствие с настоящия регламент.

Изменения
1.

Следните разпоредби се заличават:

а) член 6, параграф 1 от Директива 89/686/ЕИО;
б) член 5 от Директива 93/15/ЕИО;

Член 24
Доклади
1.
Европейските организации за стандартизация изпращат на
Комисията годишен доклад по прилагането на настоящия
регламент. Този доклад съдържа подробна информация за:
а) прилагането на членове 4, 5, 10, 15 и 17;

в) член 6, параграф 1 от Директива 94/9/ЕО;
г) член 6, параграф 1 от Директива 94/25/ЕО;
д) член 6, параграф 1 от Директива 95/16/ЕО;
е) член 6 от Директива 97/23/ЕО;
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ж) член 14 от Директива 2004/22/ЕО;
з) член 8, параграф 4 от Директива 2007/23/ЕО;

Позоваванията на тези заличени разпоредби се считат за позо
вавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата
на съответствие в приложение IV към настоящия регламент.
Член 27

и) член 7 от Директива 2009/23/ЕО;

Национални органи за стандартизация

й) член 6 от Директива 2009/105/ЕО.
Позоваванията на посочените заличени разпоредби се считат за
позовавания на член 11 от настоящия регламент.
2.

Директива 98/34/ЕО се изменя, както следва:

а) в член 1 параграфи 6—10 се заличават;

L 316/27

Държавите членки информират Комисията за своите органи за
стандартизация.
Комисията публикува списък на националните органи за стан
дартизация и всяка актуализация на този списък в Официален
вестник на Европейския съюз.
Член 28

б) членове 2, 3 и 4 се заличават;

Преходни разпоредби

в) в член 6, параграф 1 думите „с представителите на инсти
туциите за стандартизация, посочени в приложения I и II“
се заличават;
г) в член 6, параграф 3 първото тире се заличава;
д) в член 6, параграф 4 букви а), б) и д) се заличават;

В актовете на Съюза, които предвиждат презумпция за съот
ветствие със съществените изисквания чрез прилагането на
хармонизирани стандарти, приети в съответствие с Директива
98/34/ЕО, препращането към Директива 98/34/ЕО се счита за
препращане към настоящия регламент, с изключение на позова
ванията на комитета, създаден по силата на член 5 от Директива
98/34/ЕО по отношение на техническите регламенти.
Когато акт на Съюза предвижда процедура за възражение срещу
хармонизирани стандарти, член 11 от настоящия регламент не се
прилага спрямо този акт.

е) Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
Държавите членки съобщават на Комисията в съответствие с
член 8, параграф 1 всички искания, отправени към
институции за стандартизация, за изготвяне на технически
спецификации или стандарт за специфични продукти с цел
въвеждане в действие на технически регламент за тези
продукти като проекти на технически регламенти, и
посочват основанията за въвеждането им в действие.“;
ж) в член 11 второто изречение се заменя със следното изре
чение:
„Комисията ежегодно публикува в Официален вестник на
Европейския съюз статистически данни за получените уведом
ления.“;
з) приложения I и II се заличават.

Член 29
Отмяна
Решение № 1673/2006/ЕО и Решение 87/95/ЕИО се отменят.
Позоваванията на отменените решения се счита за позовавания
на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съот
ветствие в приложение IV към настоящия регламент.
Член 30
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

L 316/28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1. CEN — Европейски комитет за стандартизация
2. Cenelec — Европейски комитет за стандартизация в електротехниката
3. ETSI — Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

14.11.2012 г.

14.11.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Техническите спецификации са приети от пазара и тяхното прилагане не затруднява оперативната съвместимост със
съществуващи европейски или международни стандарти. Пазарното приемане може да се онагледи с примери от
практиката за съвместимо прилагане от различни доставчици.
2. Техническите спецификации са съгласувани, тъй като те не са в противоречие с европейските стандарти – тоест обхващат
области, за които не се предвижда приемане на нови европейски стандарти в рамките на разумен период от време,
когато съществуващите стандарти не са придобили навлизане на пазара или когато тези стандарти са остарели и когато
транспонирането на техническите спецификации в европейски стандартизационни документи не е предвидено в рамките
на разумен период от време.
3. Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение,
браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област
на компетентност разработва ИКТ технически спецификации и не е европейска организация за стандартизация,
национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии:
а) отвореност:
техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за
всички заинтересовани лица на пазара или пазарите, засегнати от тези технически спецификации;
б) консенсус:
процесът на вземане на решения се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал
никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно
противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с
процес, който цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички
разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие;
в) прозрачност:
i) цялата информация относно техническите дискусии и вземането на решения е архивирана и идентифицирана;
ii) информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни
средства;
iii) потърсено е било участието на всички относими категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс;
iv) коментарите на заинтересованите лица са били разгледани и е предоставен отговор.
4. Техническите спецификации отговарят на следните изисквания:
а) поддържане: за дълъг период от време са гарантирани наличието и поддържането на актуалността на публикуваните
спецификации;
б) достъпност: спецификациите са общодостъпни с цел прилагането и използването им при разумни условия (вклю
чително срещу разумна такса или безплатно);
в) правата върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за прилагането на спецификациите, се
преотстъпват под формата на лицензия на заявителите при (справедливи) приемливи и недискриминационни условия
(т.нар. подход (F)RAND), които включват, по преценка на носителя на правата върху интелектуалната собственост,
безплатно предоставяне на лицензия за основни права върху интелектуалната собственост;
г) относимост:
i) спецификациите са ефективни и относими;
ii) спецификациите трябва да отговарят на пазарните нужди и на нормативните изисквания;
д) неутралност и стабилност:
i) при възможност спецификациите са по-скоро резултатно ориентирани, отколкото базирани върху концептуалните
или дескриптивните характеристики;
ii) спецификациите не водят до изкривяване на пазара и не ограничават възможностите за ползвателите да развиват
на тяхна основа конкуренцията и иновациите;
iii) спецификациите се основават на авангардни научни и технологични разработки;
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е) качество:
i) качеството и степента на подробност са достатъчна предпоставка за разработването на набор от конкурентни
варианти на оперативно съвместими продукти и услуги;
ii) стандартизираните интерфейси не са скрити или контролирани от никого, освен от организациите, които са
приели техническите спецификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СЪЮЗА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ
1. Европейска организация, представляваща МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:
а) е неправителствена и с нестопанска цел;
б) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на интересите на МСП в процеса на стандар
тизация на европейско равнище, повишаването на тяхната осведоменост относно стандартизацията и мотивирането им
да се ангажират в процеса на стандартизация;
в) е упълномощена в поне две трети от държавите членки от организации с нестопанска цел, представляващи МСП, да
представлява интересите на МСП в процеса на стандартизация на европейско равнище.
2. Европейска организация, представляваща потребителите в дейностите по европейската стандартизация, която:
а) е неправителствена, с нестопанска цел и независима от промишлени, търговски, предприемачески или други
конфликтни интереси;
б) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на интересите на потребителите в процеса на
стандартизация на европейско равнище;
в) е упълномощена от национални организации на потребителите с нестопанска цел в поне две трети от държавите
членки да представлява интересите на потребителите в процеса на стандартизация на европейско равнище.
3. Европейска организация, представляваща екологичните интереси в дейностите по европейската стандартизация, която:
а) е неправителствена, с нестопанска цел и независима от промишлени, търговски, предприемачески или други
конфликтни интереси;
б) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на екологичните интереси в процеса на стандар
тизация на европейско равнище;
в) е упълномощена от национални екологични организации с нестопанска цел в поне две трети от държавите членки да
представлява екологичните интереси в процеса на стандартизация на европейско равнище.
4. Европейска организация, представляваща социалните интереси в дейностите по европейската стандартизация, която:
а) е неправителствена, с нестопанска цел и независима от промишлени, търговски, предприемачески или други
конфликтни интереси;
б) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на социалните интереси в процеса на стандар
тизация на европейско равнище;
в) е упълномощена от национални социални организации с нестопанска цел в поне две трети от държавите членки да
представлява социалните интереси в процеса на стандартизация на европейско равнище.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Директива 98/34/ЕО

Настоящият регламент

Член 1, първа алинея, точка 6

Член 2, параграф 1

Член 1, първа алинея, точка 7

—

Член 1, първа алинея, точка 8

Член 2, параграф 3

Член 1, първа алинея, точка 9

Член 2, параграф 8

Член 1, първа алинея, точка 10

Член 2, параграф 10

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 3, параграфи 3 и 4

Член 2, параграф 4

Член 27

Член 2, параграф 5

Член 20, буква а)

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграфи 3 и 5 и член 4, параграф 4

Член 4, параграф 2

—

Член 6, параграф 3, първо тире

—

Член 6, параграф 4, буква а)

Член 20, буква а)

Член 6, параграф 4, буква б)

—

Член 6, параграф 4, буква д)

Член 10, параграф 2

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Член 27
Настоящият регламент

Решение № 1673/2006/ЕО

Член 1

Член 1

Членове 2 и 3

Член 15

Член 4

—

Член 5

Член 17

Член 6, параграф 1

Член 18

Член 6, параграф 2

Член 24, параграф 3

Член 7

Член 19
Настоящият регламент

Решение 87/95/ЕИО

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 13

14.11.2012 г.

14.11.2012 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 87/95/ЕИО

Настоящият регламент

Член 4

Член 8

Член 5

Член 14

Член 6

—

Член 7

—

Член 8

Член 24, параграф 3

Член 9

—
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