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Λευκή βίβλος
Ο εκσυγχρονισµός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας µπροστά

1.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν σηµαντική
κινητήρια δύναµη για την ανταγωνιστικότητα και αντιπροσωπεύουν έναν από τους
βασικότερους βιοµηχανικούς κλάδους του 21ου αιώνα. Το 2007 η ευρωπαϊκή βιοµηχανία των
ΤΠΕ είχε κύκλο εργασιών ύψους 670 δισεκατοµµυρίων ευρώ και αντιστοιχούσε στο 5% της
συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Οι ΤΠΕ χρειάζονται ένα στέρεο υπόβαθρο για να
συµβάλουν πλήρως στην ηµερήσια διάταξη της ΕΕ για τη µεγέθυνση και την απασχόληση
και, στο πλαίσιο αυτό, η τυποποίηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Επιπλέον, δεδοµένου ότι
τα εργαλεία των ΤΠΕ χρησιµοποιούνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, µια
αποτελεσµατική πολιτική για την τυποποίηση των ΤΠΕ στην ΕΕ µπορεί να δώσει ώθηση
στην ταχύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρµογών και να συµβάλει κατ’ αυτόν τον
τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας συνολικά.
Η τυποποίηση είναι η εθελοντική συνεργασία βιοµηχανικού κλάδου, καταναλωτών,
δηµόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόµενων µερών για την ανάπτυξη τεχνικών
προδιαγραφών. Η βιοµηχανία χρησιµοποιεί πρότυπα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
αγοράς – να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της, να εξασφαλίσει αποδοχή καινοτόµων
λύσεων ή να αυξήσει τη διαλειτουργικότητα. Οι δηµόσιες αρχές αναφέρονται σε πρότυπα στη
νοµοθεσία, τις πολιτικές και τις δηµόσιες συµβάσεις για να επιτύχουν κοινωνικούς στόχους
σχετικούς µε την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιµότητα, τις
περιβαλλοντικές επιδόσεις, κ.λπ. Ενώ η βιοµηχανία µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε
πρότυπα, οι δηµόσιες αρχές έχουν ισχυρή προτίµηση ή ακόµα και υποχρέωση να
χρησιµοποιούν πρότυπα που προέρχονται από ανοικτές, διαφανείς και συµµετοχικές
διεργασίες. Ωστόσο, µε την αναφορά σε πρότυπα και τη χρήση τους, οι δηµόσιες αρχές
µπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας και να
διευκολύνουν τον ανταγωνισµό προς όφελος των καταναλωτών.
Η εφαρµογή της τρέχουσας πολιτικής τυποποίησης της ΕΕ1 βασίζεται στις εργασίες των
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και στη συνεργασία τους µε τους διεθνείς
οργανισµούς τυποποίησης. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να καλέσει τους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
τυποποίησης και στα κράτη µέλη και την ΕΕ να χρησιµοποιούν στη νοµοθεσία τους και τις
πολιτικές τους ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από τους εν λόγω οργανισµούς.
Επιπλέον, η τρέχουσα νοµική βάση για την τυποποίηση των ΤΠΕ αναγνώρισε ορισµένες
ιδιαιτερότητες της ΤΠΕ, όπως η ανάγκη για διαλειτουργικότητα, και επιτρέπει κάποια
ευελιξία στην περίπτωση αναφοράς των δηµόσιων συµβάσεων σε πρότυπα των ΤΠΕ2.
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ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Στην οδηγία 98/34/ΕΚ ενσωµατώθηκαν οι τροπολογίες για την οδηγία
83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, και η οδηγία τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε
την οδηγία 98/48/ΕΚ για να συµπεριλάβει και τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.
Απόφαση 87/95/ΕΚ του Συµβουλίου, ΕΕ L 36, 7.2.1987, σ. 31.
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Το τοπίο στην τυποποίηση των ΤΠΕ έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα
µε τους παραδοσιακούς διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης, έχουν δραστηριοποιηθεί
ειδικευµένα και κυρίως παγκόσµια φόρουµ και κοινοπραξίες και ορισµένα από αυτά έχουν
αναδειχθεί ως πρωταγωνιστές στην εκπόνηση προτύπων για τις ΤΠΕ, όπως αυτά που είναι
υπεύθυνα για τα πρότυπα που αφορούν το διαδίκτυο και τον παγκόσµιο ιστό. Η εξέλιξη αυτή
δεν αντανακλάται στην πολιτική τυποποίησης της ΕΕ. Τα φόρουµ και οι κοινοπραξίες δεν
µπορούν προς το παρόν να χρησιµοποιηθούν ως σηµεία αναφοράς, ακόµη και αν αυτό
απέβαινε προς όφελος της επίτευξης των στόχων της δηµόσιας πολιτικής. Εάν δεν δράσει
αποφασιστικά, η ΕΕ κινδυνεύει να µείνει εκτός σκηνής στην εκπόνηση προτύπων για τις
ΤΠΕ, η οποία θα πραγµατοποιείται σχεδόν αποκλειστικά εκτός Ευρώπης, και δεν θα είναι σε
θέση να ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές ανάγκες.
Η ανάλυση αυτή βρίσκει σε µεγάλο βαθµό σύµφωνα τα κράτη µέλη και το Συµβούλιο το
οποίο έχει τονίσει την ανάγκη να σηµειωθεί πρόοδος στην τυποποίηση σε τοµείς όπως οι
ΤΠΕ και έχει υπογραµµίσει ότι το τρέχον σύστηµα τυποποίησης στην Ευρώπη πρέπει να
προσαρµοστεί στις ανάγκες των ταχύτατα εξελισσόµενων αγορών, ιδίως στις υπηρεσίες και
τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας3.
Έχει πράγµατι επιτακτική σηµασία να εκσυγχρονιστεί η πολιτική τυποποίησης στον τοµέα
των ΤΠΕ στην ΕΕ και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό της εκπόνησης προτύπων. Εάν δεν
γίνει αυτό, η ΕΕ δεν θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνία της πληροφορίας και δεν θα
επιτύχει ορισµένους σηµαντικούς στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής που απαιτούν
διαλειτουργικότητα, όπως η ηλεκτρονική υγεία, η προσβασιµότητα, η ασφάλεια, το
ηλεκτρονικό επιχειρείν, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι µεταφορές κ.λπ. και θα δυσκολευτεί
να είναι κινητήρια δύναµη στην ανάπτυξη και προώθηση διεθνών προτύπων για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για το
πρόγραµµα της Στοκχόλµης4.
Γενικότερα, πρέπει να εστιάσουµε στους ακόλουθους στόχους πολιτικής:
• στην τόνωση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας µέσω της προσαρµογής της
πολιτικής για την τυποποίηση των ΤΠΕ στις εξελίξεις της αγοράς και της πολιτικής·
• στον εφοδιασµό της βιοµηχανίας, των ΜΜΕ συµπεριλαµβανοµένων, µε υψηλής ποιότητας
πρότυπα, σε εύθετο χρόνο, για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσµια
αγορά και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες της κοινωνίας·
• στην ενίσχυση της παγκόσµιας θέσης της ευρωπαϊκής τυποποίησης των ΤΠΕ·
• στην εξασφάλιση οφελών για τους καταναλωτές από τη διευκόλυνση του ανταγωνισµού
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ΤΠΕ·
• στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς µε τον καθορισµό κοινών κριτηρίων και διεργασιών
για την αναφορά σε πρότυπα ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τις πολιτικές και τις
δηµόσιες συµβάσεις·
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http://www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko50/en_GB/1165932111543/_files/
76410530393686600/default/92107.pdf
Ανακοίνωση: Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών,
COM(2009) 262
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• στην αύξηση της ποιότητας, της συνοχής και της συνέπειας των προτύπων ΤΠΕ·
• στην παροχή ενεργού στήριξης στην εφαρµογή προτύπων ΤΠΕ.
Για να ανανεωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ, η Επιτροπή
ξεκίνησε επισκόπηση µε την πραγµατοποίηση µελέτης για την ανάλυση της τρέχουσας
πολιτικής τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ και για τη διατύπωση συστάσεων για τις
µελλοντικές εξελίξεις. Τα πορίσµατα της µελέτης δηµοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 20075 και
στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση στο διαδίκτυο. Τα σχόλια που ελήφθησαν
δηµοσιεύτηκαν στο δικτυακό τόπο Europa6 και το Φεβρουάριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε
ανοικτό συνέδριο7 όπου εξετάστηκαν οι συστάσεις της µελέτης και τα σχόλια αυτά.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να υποβληθεί λευκή βίβλος για να επιβεβαιωθεί ο βαθµός της
συναίνεσης για τις ενδεχόµενες προτάσεις πολιτικής και τα ειδικά µέτρα που θα βοηθούσαν
την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της
βιοµηχανίας και στις κοινωνικές ανάγκες.
Ενώ η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης για τις ΤΠΕ πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται
στις αρχές της εθελοντικής και προσανατολισµένης στην αγορά τυποποίησης, της
ουδετερότητας της τεχνολογίας και της εξισορρόπησης των συµφερόντων, ξεχωρίζουν οι
ακόλουθοι τοµείς ως επιδεκτικοί βελτίωσης του τρέχοντος συστήµατος:
• χάραξη πολιτικής για τα πρότυπα στον τοµέα των ΤΠΕ που θα συµβαδίζει µε την
παγκόσµια δυναµική και τις απαιτήσεις του τοµέα των ΤΠΕ και θα αντανακλά τις ποικίλες
ανάγκες του τοµέα των υποδοµών και των εφαρµογών·
• πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στην τυποποίηση των ΤΠΕ και χρήση των προτύπων και
των προδιαγραφών ΤΠΕ·
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και του θεµιτού ανταγωνισµού µε την
ενθάρρυνση της εφαρµογής προτύπων και προδιαγραφών·
• ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα της ανάπτυξης προτύπων για τις ΤΠΕ, τόσο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσµίως.
2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΕ

2.1.

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των προτύπων ΤΠΕ σε συνάρτηση µε τη
νοµοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ

Για να διευκολυνθεί η χρήση των καλύτερων διαθέσιµων προτύπων που θα χρησιµεύσουν ως
στήριγµα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των πολιτικών, είναι ανάγκη να τεθούν οι
απαιτήσεις, υπό τη µορφή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, για τέτοιου είδους πρότυπα και οι
συναφείς διεργασίες τυποποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν ότι θα είναι
σεβαστοί οι στόχοι δηµόσιας πολιτικής και οι ανάγκες της κοινωνίας. Ο κατάλογος των
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µπορεί να χρειάζεται περισσότερο διασάφηση, ιδίως όσον
αφορά τις πολιτικές για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατό να
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http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/piper/full_report.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/piper_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/cf2008_en.htm
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υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης λογισµικού, όπως το ελεύθερο λογισµικό ανοικτής
πηγής.
Προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τα κριτήρια του ΠΟΕ για τους διεθνείς οργανισµούς
τυποποίησης ως βάση για τον κατάλογο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Η στενή σχέση
µεταξύ των κριτηρίων του ΠΟΕ και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που διατρέχουν την
ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης για τις ΤΠΕ θα δώσει ώθηση στο ελεύθερο εµπόριο
συµβατών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών και παρόµοια κριτήρια θα πρέπει να
εφαρµόζονται από τους εµπορικούς εταίρους µας στην προσέγγιση τους στην τυποποίηση.
Κατά τις διεργασίες τυποποίησης προτείνεται να ικανοποιούνται τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που τηρούνται ήδη από τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης
καθώς και από µερικά φόρουµ και κοινοπραξίες:
(1)

Ανοικτός χαρακτήρας: Η εκπόνηση προτύπων λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός µη
κερδοσκοπικού οργανισµού βάσει διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα είναι
ανοικτή και προσπελάσιµη σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ανοικτή διεργασία
τυποποίησης κινητοποιείται από τις αρµόδιες κατηγορίες συντελεστών και αντανακλά
τις απαιτήσεις των χρηστών.

(2)

Συναίνεση: Η διεργασία τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία και τη συναίνεση.
∆εν ευνοεί κανένα συγκεκριµένο συντελεστή σε βάρος κάποιου άλλου.

(3)

Ισορροπία: Η διεργασία τυποποίησης είναι προσπελάσιµη στους αρµόδιους
συντελεστές σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης του προτύπου και λήψης αποφάσεων.
Επιδιώκεται η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων κατηγοριών συντελεστών µε
σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.

(4)

∆ιαφάνεια: Η διεργασία τυποποίησης είναι προσπελάσιµη σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τεχνικές συζητήσεις και λήψη αποφάσεων
αρχειοθετούνται και ταυτοποιούνται. Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες
τυποποίησης δηµοσιοποιούνται ευρέως µέσω των κατάλληλων και προσπελάσιµων
µέσων. Στα σχόλια των ενδιαφερόµενων µερών δίνεται προσοχή και απάντηση.

Επιπλέον, τα ακόλουθα γνωρίσµατα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα ίδια τα πρότυπα:

EL

(5)

Συντήρηση: Η συνεχής υποστήριξη και συντήρηση των δηµοσιευµένων προτύπων,
συµπεριλαµβανοµένης της ταχείας προσαρµογής τους στις νέες εξελίξεις που
τεκµαίρουν την αναγκαιότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη διαλειτουργικότητα,
εξασφαλίζονται για µακρό χρονικό διάστηµα.

(6)

∆ιαθεσιµότητα: Τα πρότυπα που εκπονούνται διατίθενται δηµοσίως για εφαρµογή και
χρήση µε εύλογους όρους (συµπεριλαµβανοµένου εύλογου τιµήµατος ή χωρίς
χρέωση).

(7)

∆ικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας: Tο δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι
ουσιώδες για την εφαρµογή των προτύπων παραχωρείται στους αιτούντες µε τρόπο
λογικό (δίκαιο) και χωρίς διακρίσεις ((F)RAND)8, γεγονός που συνεπάγεται µεταξύ

8

Η αρχή FRAND (FRAND: fair, reasonable and non-dicriminatory) σηµαίνει ότι όλα τα µέρη
συµφωνούν για την άδεια εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας που
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άλλων, την παραχώρηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, του ουσιώδους δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς
αντιστάθµισµα.
(8)

Συνάφεια: Το πρότυπο είναι αποτελεσµατικό και συναφές. Τα πρότυπα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και τις κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως όταν
οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται µε εντολές τυποποίησης.

(9)

Ουδετερότητα και σταθερότητα: Τα πρότυπα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να είναι
επικεντρωµένα στη λειτουργία και όχι στο σχεδιασµό ή στα περιγραφικά
χαρακτηριστικά. ∆εν πρέπει να στρεβλώνουν την αγορά (στο σύνολό της) και
οφείλουν να επιτρέπουν σε όσους τα εφαρµόζουν να παραµένουν ανταγωνιστικοί και
καινοτόµοι. Επιπλέον, και για να ενισχυθεί η σταθερότητά τους, τα πρότυπα πρέπει να
βασίζονται σε προηγµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

(10)

Ποιότητα: Η ποιότητα και το επίπεδο της λεπτοµέρειας επαρκούν για να καταστήσουν
δυνατή την ανάπτυξη πολλών ανταγωνιστικών εφαρµογών διαλειτουργικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τυποποιηµένες διεπαφές δεν είναι κρυφές ούτε
ελέγχονται από κανέναν άλλο πλην των οργανισµών τυποποίησης.
α)

2.2.

Η Επιτροπή προτείνει να ενσωµατωθούν τα γνωρίσµατα αυτά στη
µελλοντική πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ.

Η χρήση των προτύπων ΤΠΕ στις δηµόσιες συµβάσεις

Η αναφορά των δηµόσιων συµβάσεων σε πρότυπα µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µέσο
ενίσχυσης της καινοτοµίας, αλλά και να δώσει στις δηµόσιες αρχές τα εργαλεία που
χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, ιδίως σε πρωτοπόρους αγορές9 όπως
αυτή της ηλεκτρονικής υγείας.
Η πολιτική στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων πρέπει να συµµορφώνεται µε την οδηγία
2004/18/ΕΚ10 που διακρίνει τα καθεαυτά πρότυπα από τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές, για
τις οποίες ζητείται επιπλέον περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων. Επιπλέον, για να
υπάρχει αντιστοίχιση µε την πραγµατικότητα της τεχνικής ποικιλοµορφίας, πρέπει να
χρησιµοποιούνται προδιαγραφές ουδέτερης τεχνολογίας. Όταν οι δηµόσιες αρχές
αναφέρονται σε τεχνικά πρότυπα µέσα στις τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει επίσης να
διευκρινίζουν αν επιτρέπεται στους υποψηφίους να αποδείξουν ότι η προσφορά τους
συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές, ακόµα και αν δεν συµµορφώνεται µε το τεχνικό
πρότυπο στο οποίο γίνεται αναφορά.
Ωστόσο, κατά την αγορά υπηρεσιών και
πρόσθετες απαιτήσεις. Οι δηµόσιες αρχές
στρατηγικές τους για τις ΤΠΕ και την
διαλειτουργικότητα µεταξύ οργανισµών

9
10
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προϊόντων ΤΠΕ, µπορούν να επικρατήσουν
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τις
αρχιτεκτονική που υιοθετούν, και για τη
και, κατά συνέπεια, θα προµηθευτούν

εµπεριέχονται στο πρότυπο µε όρους δίκαιους, εύλογους και µη επιφέροντες διακρίσεις σε όσους
επιθυµούν να εφαρµόσουν το πρότυπο. Η ίδια η άδεια εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων συντάσσεται
µεταξύ των κυρίων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αυτών που επιθυµούν να
εφαρµόσουν το πρότυπο.
Ανακοίνωση: Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη, COM (2007) 860.
ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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συστήµατα/υπηρεσίες ΤΠΕ και προϊόντα ή εξαρτήµατα αυτών που θα πληρούν τις απαιτήσεις
που έχουν θέσει.
Η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συµβουλίου, µε την οποία θεσπίζεται η τρέχουσα πολιτική
τυποποίησης της ΕΕ για τις ΤΠΕ, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του τοµέα των ΤΠΕ και
αποβλέπει στην παροχή κατευθυντήριων γραµµών για τις δηµόσιες συµβάσεις συστηµάτων
ΤΠΕ. ∆ίνει έµφαση στη σηµασία της διαλειτουργικότητας και ενθαρρύνει τις αναφορές σε
λειτουργικά πρότυπα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Περιέχει επίσης διάταξη για την
αποχώρηση από τον κανόνα αυτό, εφόσον δικαιολογείται. Ωστόσο, η απόφαση 87/95/ΕΚ του
Συµβουλίου είναι παρωχηµένη, διότι εστιάζει στα προϊόντα και όχι στην έννοια των
υπηρεσιών και των εφαρµογών µε τη σηµασία που έχουν σήµερα. Συνεπώς, η απόφαση
87/95/ΕΚ του Συµβουλίου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να έχουν οι δηµόσιες αρχές
στη διάθεσή τους πρότυπα και προδιαγραφές που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες όσον
αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και εφαρµογών ΤΠΕ.
Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που καλύπτουν τις διεπαφές µεταξύ οργανισµών ή µεταξύ
συστηµάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ θα χρειαστεί, κατά πρώτο λόγο, να ικανοποιούν τις ειδικές
επιχειρησιακές ανάγκες των δηµόσιων αρχών και να υλοποιούν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη
στρατηγική και την αρχιτεκτονική που έχουν υιοθετήσει οι αρχές αυτές για τις ΤΠΕ. Όπου
χρειάζεται και έχοντας υπόψη ότι απαιτείται ευελιξία για την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών, οι διεπαφές αυτές θα πρέπει να καθορίζονται µέσω αναφοράς στην τεχνολογία,
δηλαδή µε τη χρήση προτύπων ουδέτερων ως προς το προϊόν και την εταιρεία πώλησης ή
προδιαγραφές που να µπορούν να εφαρµοστούν από διαφορετικούς προµηθευτές. Αυτό
εξασφαλίζει πραγµατικό ανταγωνισµό µεταξύ των υποψηφίων και, κατά συνέπεια,
χαµηλότερες τιµές και καθιστά επίσης πιθανότερη τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων
ΤΠΕ µε τα συστήµατα που χρησιµοποιούν σήµερα ή και θα χρησιµοποιήσουν στο µέλλον
άλλοι δηµόσιοι φορείς ή ιδιώτες και εταιρείες.

2.3.

β)

Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις της απόφασης
87/95/ΕΚ του Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων, κατά τρόπο ώστε οι
δηµόσιες αρχές να µπορούν να προµηθεύονται ευκολότερα προϊόντα,
εφαρµογές και υπηρεσίες ΤΠΕ που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους
και, ιδίως, να χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα.

γ)

Η Επιτροπή προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι, όταν οι τυποποιηµένες διεπαφές
ορίζονται στο πλαίσιο στρατηγικών, αρχιτεκτονικών και πλαισίων
διαλειτουργικότητας για τις ΤΠΕ, η εφαρµογή τους µπορεί να αποτελέσει
απαίτηση στις διαδικασίες των δηµόσιων συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι
εφαρµόζονται οι αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της ισότητας, της
αµεροληψίας και της µη επιβολής διακρίσεων, καθώς και οι οδηγίες περί
δηµόσιων συµβάσεων.

Ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ έρευνας, καινοτοµίας και τυποποίησης στον
τοµέα των ΤΠΕ

Πολλά έργα στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης των ΤΠΕ έχουν ιδιαίτερα σηµαντικά
ερευνητικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόµενο η ανεπαρκής µετατροπή τους σε
συγκεκριµένες εφαρµογές ικανές να εµπορευµατοποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο. Τα
πρότυπα είναι επίσης ένας σηµαντικός τρόπος για την προώθηση της µεταγραφής της έρευνας
σε πρακτικές εφαρµογές.
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Οι πρωτοβουλίες για την καλύτερη σύνδεση της τυποποίησης και της Ε&A στον τοµέα των
ΤΠΕ φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατικές όταν διεξάγονται στο επίπεδο σχεδιασµού της
έρευνας παρά στο στάδιο της εκτέλεσης του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου. Κατά
συνέπεια, το ζήτηµα της τυποποίησης πρέπει να εξετάζεται στα πρώτα στάδια του κύκλου
ζωής ενός ερευνητικού έργου και να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ηµερήσιας διάταξης
στρατηγικής για την έρευνα που καταρτίζεται από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες.

2.4.

δ)

Η Επιτροπή προτείνει τακτική διαβούλευση µε τους συντελεστές της
τυποποίησης και της έρευνας, ιδίως µε τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές
πλατφόρµες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές ευρωπαϊκές ερευνητικές
πρωτοβουλίες συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στις δραστηριότητες
τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ.

ε)

Η Επιτροπή προτείνει να προσαρµόσουν κατάλληλα τις διαδικασίες τους οι
τυποποιητές, όπου αυτό απαιτείται, για να εξασφαλιστεί ότι οι συµµετοχές των
ερευνητικών οργανισµών, κοινοπραξιών και έργων θα διευκολύνουν την
έγκαιρη παραγωγή προτύπων στον τοµέα των ΤΠΕ.

στ)

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη µέλη να ακολουθήσουν παρόµοια
προσέγγιση σε τυχόν πρωτοβουλίες εθνικού επιπέδου για την Ε&A στον τοµέα
των ΤΠΕ.

∆ικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα ΤΠΕ

Η διαλειτουργικότητα των ΤΠΕ, και ειδικότερα η διαλειτουργικότητα του λογισµικού, έχει
αποκτήσει µεγάλη σηµασία σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεµένο κόσµο. Ως αποτέλεσµα, τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν σηµαντικό ρόλο στην τυποποίηση προκειµένου να
εξασφαλίζεται ο σεβασµός των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων για τις τεχνολογικές λύσεις που
απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα11.
Γενικά, η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης στα πρότυπα
τεχνολογιών που προστατεύονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι κανόνες της
ΕΕ περί ανταγωνισµού προβλέπουν, ωστόσο, ότι η εκπόνηση προτύπων δεν πρέπει να
οδηγήσει σε περιορισµό του ανταγωνισµού και θα πρέπει να βασίζεται σε διαδικασίες
ανοικτές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις12. Τα πρότυπα που είναι διαθέσιµα άνευ όρων και
µπορούν να εφαρµοστούν από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη διευκολύνουν τον πραγµατικό
ανταγωνισµό.
Υπάρχουν πολλές και διάφορες πολιτικές ως προς τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας
που είναι προσαρµοσµένες στις επιµέρους συνθήκες ανάλογα µε τους τυποποιητικούς
οργανισµούς. Ειδικότερα, η τυποποίηση λογισµικού για την κάλυψη των αναγκών της
διαλειτουργικότητας φαίνεται να ακολουθεί δική της προσέγγιση. Οι διαφορές αυτές δεν
συνιστούν πρόβληµα από µόνες τους, εφόσον δίνεται η δέουσα σηµασία κατά τη διεργασία
στα συναφή µε το πρότυπο δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και εφόσον οι πολιτικές
συµµορφώνονται µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού. Οι πολιτικές για την εκπόνηση

11
12

EL

Βλέπε την ανακοίνωση για τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας - COM(2008)465 της 16.7.2008.
Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ στις συµφωνίες
οριζόντιας συνεργασίας, ΕΕ C 3 της 6.1.2001, σ. 1. Κάθε τυποποιητικός φορέας θα πρέπει να
συµµορφωθεί µε αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές. Η λευκή βίβλος δεν θίγει την εφαρµογή των
κανόνων περί ανταγωνισµού και τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραµµές.
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προτύπων πρέπει να είναι σταθερές, προβλέψιµες, διαφανείς και αποτελεσµατικές. Πρέπει να
διευκολύνουν τον ανταγωνισµό και την καινοτοµία ως προς τα προϊόντα. Ο ανοικτός
χαρακτήρας και η εύκολη πρόσβαση στις διεργασίες τυποποίησης, καθώς και η
διαθεσιµότητα προτύπων σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι σηµαντικές προϋποθέσεις για
την εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών στον τοµέα των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Οι συντελεστές στον επικοινωνιακό τοµέα των ΤΠΕ φαίνεται να είναι σε γενικές γραµµές
ικανοποιηµένοι µε την προσέγγιση (F)RAND για την αδειοδότηση των ουσιωδών
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα. Ωστόσο, ακόµα και έτσι, η αυξανόµενη
πολυπλοκότητα των καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών µπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε αποτέλεσµα της δηµιουργία χαοτικής κατάστασης και
συσσωρευµένου φόρτου δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα.
Αν και οι αρχές (F)RAND µπορούν να αποτελέσουν µέσο για την εξασφάλιση ισορροπίας
µεταξύ των δικαιωµάτων των δικαιοδόχων και αυτών των δικαιοπαρόχων, πολλοί
συντελεστές αισθάνονται ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε να µειωθεί η
πολυπλοκότητα και να βελτιωθεί η προβλεψιµότητα της αδειοδότησης. Η εκ των προτέρων
δήλωση των πλέον περιοριστικών όρων αδειοδότησης, ίσως µε τη συµπερίληψη αντιτίµου
(ανώτατου ορίου) για το δικαίωµα χρήσης (συγγραφικά δικαιώµατα) πριν από την έκδοση
ενός προτύπου, µπορεί να είναι ένα µέσο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της
αδειοδότησης (F)RAND, αφού δεν εµποδίζει τον ανταγωνισµό ούτε ως προς την τεχνολογία
ούτε ως προς την τιµή.
Όµως, ένα µεγάλο µέρος συντελεστών στον τοµέα των ΤΠΕ, ιδίως στη βιοµηχανία
λογισµικού και µεταξύ των χρηστών της, έχουν τη γνώµη ότι µπορεί να επιτευχθεί
ικανοποιητικότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας στον τοµέα των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας αν εφαρµοστούν διαφοροποιηµένες πολιτικές από την προσέγγιση (F)RAND.
Ορισµένα φόρουµ και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση λογισµικού
έχουν, συνεπώς, υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στη διανοητική ιδιοκτησία.
Για παράδειγµα, ορισµένοι ζητούν να είναι απαλλαγµένη η διανοητική ιδιοκτησία των
προτύπων από την καταβολή αντιτίµου για το δικαίωµα χρήσης.
Τέλος, πολλές ΜΜΕ, καθώς και οργανώσεις καταναλωτών, τάσσονται υπέρ µιας
προσέγγισης χωρίς την καταβολή αντιτίµου για το δικαίωµα χρήσης, ιδίως για πρότυπα στα
οποία γίνεται αναφορά µέσα στη νοµοθεσία και τις πολιτικές.
Ενώ είναι σαφές ότι πολλές πτυχές των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καλύπτονται
από άλλους τοµείς πολιτικής, υπάρχουν ορισµένες πτυχές της τυποποίησης στον τοµέα των
ΤΠΕ, για παράδειγµα η επικέντρωση σε λειτουργικά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα, που
καθιστούν την αντιµετώπιση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό και λεπτό ζήτηµα στον τοµέα αυτό. Πρέπει, ωστόσο, να εξακολουθήσει να
υπάρχει ευελιξία για την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων
επιχειρηµατικών µοντέλων, συµπεριλαµβανοµένου του όλο και πιο δηµοφιλούς ελεύθερου
λογισµικού ανοικτής πηγής, του οποίου η χρήση και εφαρµογή µπορεί να υπόκειται σε πολύ
διαφορετικούς όρους από τα δικαιώµατα χρήσης συγγραφικά δικαιώµατα που συναντάµε στο
(F)RAND.
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ζ)

Η Επιτροπή προτείνει για τους οργανισµούς που εκπονούν πρότυπα στον
τοµέα των ΤΠΕ, εφόσον τηρείται η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και τα
δικαώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας του κατόχου:

• να εφαρµόζουν σαφείς, διαφανείς και αµερόληπτες πολιτικές στον τοµέα των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν επιφέρουν διακρίσεις µεταξύ των
διαφόρων επιχειρηµατικών µοντέλων,
• να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη γνωστοποίηση
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
• να θεωρούν την εκ των προτέρων δήλωση των πλέον περιοριστικών όρων
αδειοδότησης, ίσως µε τη συµπερίληψη (ανώτατου ορίου) συγγραφικών
δικαιωµάτων πριν από την έκδοση ενός προτύπου, ως ένα δυνητικό µέσο
εξασφάλισης µεγαλύτερης προβλεψιµότητας και διαφάνειας.
2.5.

Ένταξη των φόρουµ και των κοινοπραξιών στις εργασίες τυποποίησης στον
τοµέα των ΤΠΕ

Προς το παρόν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής τυποποίησης, η αναφορά προτύπων
στη νοµοθεσία και τις πολιτικές περιορίζεται στα πρότυπα που θεσπίζουν οι διεθνείς
οργανισµοί τυποποίησης. Ωστόσο, οι διεθνείς οργανισµοί τυποποίησης είναι υποχρεωµένοι
να εκτελούν καθήκοντα και να υιοθετούν µεθόδους εργασίας που µπορεί να δυσχεραίνουν
την ικανοποίηση των αυξανόµενων αναγκών για έγκαιρα πρότυπα στον ταχύτατα
εξελισσόµενο τοµέα των ΤΠΕ. Η µελέτη και η συνακόλουθη διαβούλευση έδειξαν ότι η
βιοµηχανία έχει την τάση να διοχετεύει το ολιγάριθµο υψηλά ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό
που απαιτείται για την τυποποίηση σε πολλούς πολύπλοκους τοµείς των ΤΠΕ σε φόρουµ και
κοινοπραξίες που µπορούν να αντιδρούν στις ανάγκες της αγοράς ταχύτερα για θέµατα όπως
η διαλειτουργικότητα.
Από τα φόρουµ και τις κοινοπραξίες έχουν αναπτυχθεί πολλά σηµαντικά πρότυπα στον τοµέα
των ΤΠΕ, κυρίως σε τοµείς όπου η τεχνική εµπειρογνωµοσύνη βρίσκεται στα ειδικά φόρουµ
και κοινοπραξίες και όχι στους διεθνείς τυποποιητικούς οργανισµούς. Αυτό συµβαίνει µε
πρότυπα που διέπονται από πρωτόκολλα του διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί από την IETF
και κατευθυντήριες γραµµές της W3C για την πρόσβαση στο περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου.
Είναι αναµφισβήτητη η αποδοχή των εν λόγω προτύπων από την αγορά. Ο αριθµός των
προτύπων που έχουν αναπτυχθεί στα σχετικά µε τον κλάδο φόρουµ και κοινοπραξίες µε
άµεση πρόσβαση στους απαιτούµενους τεχνικούς πόρους αυξάνεται σταθερά και τα πρότυπα
αυτά βρίσκουν συχνά εφαρµογή σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή
πολιτική θα έπρεπε να αξιοποιήσει το δυναµικό αυτών των φόρουµ και των κοινοπραξιών.
Αναµένεται ότι η καλύτερη συνεργασία µεταξύ των φόρουµ και των κοινοπραξιών στον
τοµέα των ΤΠΕ και, ιδίως, η αυξηµένη συνεργασία αυτών µε τους επίσηµους τυποποιητικούς
οργανισµούς θα µειώσει τον κίνδυνο του κατακερµατισµού, του διπλασιασµού των
προσπαθειών και των αντικρουόµενων προτύπων στον τοµέα των ΤΠΕ. Η βραδύτητα της
διαδικασίας έγκρισης και οι αποσπασµατικές λύσεις δηµιουργούν προβλήµατα σε υπηρεσίες
γενικού συµφέροντος όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική µάθηση και η
ηλεκτρονική υγεία. Οι προσπάθειες για συνεργασία και συντονισµό θα αυξήσουν τη
διαλειτουργικότητα και, συνεπώς, θα αυξήσουν την αποδοχή καινοτόµων λύσεων από τις
αγορές.
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Οι προσπάθειες για τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των φόρουµ και των κοινοπραξιών πρέπει να
λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η σύνδεση των προτύπων µε τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της
ΕΕ άπτεται της δηµόσιας πολιτικής πέραν του καθαρά εθελοντικού χαρακτήρα των ίδιων των
προτύπων. Αυτό εξηγεί τη σηµασία ενός καταλόγου µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως
αναφέρεται παραπάνω, στην περίπτωση αναφοράς της νοµοθεσίας σε πρότυπα.
Με βάση αυτά, και επιπλέον της στενής συνεργασίας µεταξύ επίσηµων και ανεπίσηµων
φορέων εκπόνησης προτύπων, η άµεση αναφορά σε πρότυπα που έχουν προέλθει από
φόρουµ και κοινοπραξίες σε τοµείς όπου σαφώς δεν υπάρχει κίνδυνος διπλασιασµού των
εργασιών των ευρωπαϊκών τυποποιητικών οργανισµών ή των επίσηµων διεθνών οργανισµών
θα ήταν ο πλέον αποτελεσµατικότερος τρόπος για να καλύψει η ΕΕ τα συγκεκριµένα κενά
στην τυποποίηση.
Η αναγνώριση προτύπων που έχουν προέλθει από φόρουµ και κοινοπραξίες όπως οι IETF,
W3C και OASIS θα διευκόλυνε γενικότερα τη συνεργασία σε θέµατα τυποποίησης ΤΠΕ µε
σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, και µια τέτοιου είδους συνεργασία θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του διατλαντικού οικονοµικού συµβουλίου.
Οι δηµόσιες αρχές, επιβεβαιώνοντας µεν την καταλληλότητα των εναρµονισµένων προτύπων
σε τοµείς που καλύπτονται από τη νέα προσέγγιση, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, υπό την
προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ορισµένοι όροι, να παρεκκλίνουν από το γενικό κανόνα της
αναφοράς στα πρότυπα των επίσηµων ευρωπαϊκών τυποποιητικών οργανισµών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα µπορούσε να θέσει σε λειτουργία µια διαδικασία που θα επιτρέψει τη
αναφορά της νοµοθεσίας και των πολιτικών σε πρότυπα που προέρχονται από ειδικά φόρουµ
και κοινοπραξίες.

2.6.

η)

Η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς της νοµοθεσίας
και των πολιτικών της ΕΕ σε ειδικά φόρουµ και κοινοπραξίες, εφόσον
αποδειχθεί θετική η αξιολόγηση του προτύπου και της διεργασίας που
ακολουθεί το φόρουµ ή η κοινοπραξία σε σχέση µε τον κατάλογο των
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.1.

θ)

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η καλύτερη συνεργασία των φόρουµ και
των κοινοπραξιών µε τους ευρωπαϊκούς τυποποιητικούς οργανισµούς βάσει
διεργασίας που θα είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση προτύπων από τους
ευρωπαϊκούς τυποποιητικούς οργανισµούς.

Ενίσχυση του διαλόγου και της σύµπραξης µε τους συντελεστές

Η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συµβουλίου προβλέπει τη σύσταση επιτροπής, της «Οµάδας
Εργασίας Ανωτέρων Υπαλλήλων για την Τυποποίηση στον τοµέα της Τεχνολογίας των
Πληροφοριών» (SOGITS), η οποία επικουρεί την Επιτροπή σε θέµατα εκτέλεσης της
απόφασης. Η οµάδα αποτελείται µόνο από εκπροσώπους των κρατών µελών, αν και οι
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης έχουν καθεστώς παρατηρητή και η
οµάδα µπορεί να καλέσει εµπειρογνώµονες για τη συζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων.
Ωστόσο, οι ευρύτερες πτυχές της πολιτικής τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ,
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού προτεραιοτήτων, η χρήση των εργασιών της
τυποποίησης από άλλες πηγές καθώς και η συνοχή µεταξύ της πολιτικής τυποποίησης στον
τοµέα των ΤΠΕ και άλλων πολιτικών που χρησιµοποιούν πρότυπα ΤΠΕ, δεν εµπίπτουν στο
αντικείµενο της SOGITS. Για το λόγο αυτό, η οµάδα SOGITS είχε µικρή επιτυχία στο
παρελθόν.
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Η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι η SOGITS πρέπει να αντικατασταθεί από µια πλατφόρµα στην
οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι συντελεστές. Η πλατφόρµα αυτή θα
εξασφαλίζει µια συνεκτικότερη, πιο διαφανή και πιο συνεπή πολιτική τυποποίησης στον
τοµέα των ΤΠΕ και θα διευκολύνει την ανάπτυξη προτύπων υψηλής ποιότητας στον τοµέα
των ΤΠΕ. Θα παρέχει επίσης στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη εµπειρογνωσία για
θέµατα που αφορούν την πολιτική τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ και την εφαρµογή της
πολιτικής αυτής, όπως:
• θα συµβουλεύει την Επιτροπή σχετικά µε το ετήσιο πρόγραµµα της Επιτροπής και τις
προτεραιότητες τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ·
• θα επιχειρεί τον έγκαιρο προσδιορισµό των αναγκών σε θέµατα τυποποίησης στον τοµέα
των ΤΠΕ προς διευκόλυνση των νέων νοµοθετικών πλαισίων και πολιτικών της ΕΕ·
• θα συζητά επί των δυνητικών εντολών σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και
άλλους οργανισµούς που ασχολούνται µε την ανάπτυξη προδιαγραφών για τις ΤΠΕ·
• θα παρακολουθεί και θα επανεξετάζει θέµατα τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ προς
διευκόλυνση των νέων νοµοθετικών πλαισίων και πολιτικών της ΕΕ·
• θα εξετάζει την εφαρµογή του καταλόγου χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε σχέση µε τις
διεργασίες που ακολουθούνται και τα πρότυπα που αναπτύσσονται από τα διάφορα
φόρουµ και κοινοπραξίες·
• θα εντοπίζει τα σχετικά φόρουµ και κοινοπραξίες και θα καθορίζει το ρόλο τους για τη
βελτίωση της ενσωµάτωσης των εργασιών τους στην ευρωπαϊκή τυποποίηση στον τοµέα
των ΤΠΕ·
• θα συλλέγει στοιχεία για τα προγράµµατα εργασίας των συµµετεχόντων οργανισµών και,
ενδεχοµένως, για εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ.
Ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει στα κράτη µέλη και την Επιτροπή να συζητήσουν θέµατα των
αρµοδιοτήτων τους, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα συµµετοχής στη συζήτηση ευρύτερου
κύκλου συντελεστών από τους οργανισµούς τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των
φόρουµ και των κοινοπραξιών, της βιοµηχανίας, των ΜΜΕ, των καταναλωτών, κ.λπ.
Επιπλέον, η πλατφόρµα αυτή θα συµπληρώνεται από µια δοµή η οποία θα βασίζεται στο
συµβούλιο προτύπων των ΤΠΕ (ICTSB) για το συντονισµό των δραστηριοτήτων
τυποποίησης των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης µε τα φόρουµ και τις κοινοπραξίες
που ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις της πολιτικής του. Το κύριο έργο του ICTSB θα είναι
η παρακολούθηση και ο συντονισµός των τυποποιητικών δραστηριοτήτων των διαφόρων
οργανισµών τυποποίησης σε σχέση µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που έχουν διαµορφωθεί
από την πλατφόρµα των συντελεστών.
ι)

EL

Η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία µιας µόνιµης, πολυσυλλεκτικής
πλατφόρµας για την πολιτική τυποποίησης στον τοµέα των ΤΠΕ (µε ευρύτερη
συµµετοχή από αυτήν των κρατών µελών στη SOGITS, που είχε συσταθεί µε
την απόφαση 87/95/ΕΚ του Συµβουλίου), για την παροχή συµβουλών στην
Επιτροπή σχετικά µε όλα τα θέµατα που αφορούν την πολιτική τυποποίησης
στον τοµέα των ΤΠΕ και την ουσιαστική εφαρµογή της πολιτικής αυτής.
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ια)

3.

Η Επιτροπή προτείνει να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης και τους άλλους οργανισµούς ανάπτυξης προτύπων στον τοµέα
των ΤΠΕ να αναθεωρήσουν τη λειτουργία και τη σύνθεση του υφιστάµενου
ICTSB, ώστε αυτό να γίνει αποτελεσµατικότερο.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Με τη δηµοσίευση της παρούσας λευκής βίβλου, η Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν σχόλια
από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως σε σχέση µε τις προτάσεις που διατυπώνει για
µελλοντικές ενέργειες. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, οι προτάσεις αυτές
εστιάζουν σε δυνητικά µη νοµοθετικά µέτρα και σε µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν µε
την επικαιροποίηση της απόφασης 87/95/ΕΚ του Συµβουλίου.
Παράλληλα, ξεκίνησε πρόσφατα µια ευρεία ανασκόπηση του υφιστάµενου ευρωπαϊκού
συστήµατος τυποποίησης. Η Επιτροπή επιφόρτισε µια ανεξάρτητη οµάδα εµπειρογνωµόνων
µε τη διατύπωση στρατηγικών συστάσεων για την αναθεώρηση όλου του ευρωπαϊκού
συστήµατος τυποποίησης έως τα τέλη του 2009. Οι προτάσεις για την πολιτική τυποποίησης
στον τοµέα των ΤΠΕ που διατυπώνονται στη παρούσα λευκή βίβλο θα ληφθούν υπόψη στις
εργασίες της οµάδας εµπειρογνωµόνων.
Ανάλογα µε τα πορίσµατα της τρέχουσας γενικής πολιτικής ανασκόπησης και ύστερα από τη
δηµόσια διαβούλευση που θα πραγµατοποιηθεί βάσει της λευκής βίβλου, η Επιτροπή θα
εξετάσει το ενδεχόµενο να υποβάλει το 2010 τις αναγκαίες νοµοθετικές προτάσεις και
προτάσεις πολιτικής.
Η Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν σχόλια για την παρούσα λευκή βίβλο και, ιδίως, για τις
προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτή. Μπορούν να αποσταλούν, έως τις 15 Σεπτεµβρίου
2009, κατά προτίµηση µέσω του «Η φωνή σας στην Ευρώπη»
ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση:
ENTR-ICT-STANDARDISATION@ec.europa.eu
είτε ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:
Modernising ICT Standardisation Policy in the EU: the Way Forward (ENTR/D/4)
European Commission – BREY 6/60
B-1049 Brussels.
Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνοµα και τη φύση του οργανισµού που εκπροσωπείτε, εκτός
αν στείλετε τα σχόλια σας ως ιδιώτης. Οι εταιρείες που απαντούν πρέπει, επιπλέον, να
δώσουν στοιχεία για το µέγεθός τους (αριθµός εργαζοµένων) καθώς και να αναφέρουν εάν
είναι κατά κύριο λόγο παροχείς προϊόντων ΤΠΕ, παροχείς υπηρεσιών ΤΠΕ ή χρήστες
υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας θα δηµοσιεύσει τα σχόλια σας στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ict_index_en.htm).
Παρακαλείστε να διαβάσετε τη «δήλωση περί απορρήτου» που επισυνάπτεται στη
διαβούλευση, για να ενηµερωθείτε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων και
των σχολίων σας. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις πρέπει να εγγραφούν στο µητρώο των
εκπροσώπων συµφερόντων (http://ec.europa.eu/transparency/regrin/) που συστάθηκε στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια µε σκοπό την παροχή πληροφοριών

EL

13

EL

προς την Επιτροπή και το ευρύ κοινό σχετικά µε τους στόχους, τη χρηµατοδότηση και τις
δοµές των εκπροσώπων συµφερόντων.

EL

14

EL

