2012R1025 — HU — 07.10.2015 — 001.001 — 1
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1025/2012/EU RENDELETE

►B

(2012. október 25.)
az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi
határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

Módosította:
Hivatalos Lap
Szám
►M1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015.
szeptember 9.)

L 241

Oldal
1

Dátum
2015.9.17.

2012R1025 — HU — 07.10.2015 — 001.001 — 2
▼B
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1025/2012/EU
RENDELETE
(2012. október 25.)
az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen
annak 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését
követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:
(1)

A szabványosítás elsődleges célja olyan önkéntes műszaki vagy
minőségi előírások meghatározása, amelyek jelenlegi vagy jövő
beli termékek, gyártási folyamatok vagy szolgáltatások megfele
lését biztosíthatják. A szabványosítás különböző kérdésekre
terjedhet ki, mint például egy bizonyos termék különböző foko
zatainak vagy méreteinek szabványosítására, vagy műszaki
előírások meghatározására olyan termék- vagy szolgáltatáspiaco
kon, ahol a más termékekkel vagy rendszerekkel való kompati
bilitás és interoperabilitás alapvető követelmény.

(2)

Az európai szabványosítás megszervezésére az érintett érdekcso
portok által és részére kerül sor a nemzeti képviselet (Európai
Szabványügyi Bizottság [CEN] és Európai Elektrotechnikai Szab
ványügyi Bizottság [Cenelec] és a közvetlen részvétel (Európai
Távközlési Szabványügyi Intézet [ETSI]) alapján, és az a Keres
kedelmi Világszervezet (WTO) által a szabványosítás területén
elismert elveken – nevezetesen a kohézió, átláthatóság, nyitottság,
konszenzus, önkéntes alkalmazás, az egyedi érdekektől való
függetlenség és a hatékonyság elvén (a továbbiakban: alapelvek)
– nyugszik. Ezen alapelvekkel összhangban fontos, hogy vala
mennyi érintett érdekelt felet, így a hatóságokat és a kis- és
középvállalkozásokat (kkv-k) megfelelően bevonják a nemzeti
és európai szabványosítási folyamatba. A nemzeti szabványügyi
testületeknek is ösztönözniük kell és elő kell segíteniük a szóban
forgó érdekcsoportok részvételét.

(1) HL C 376., 2011.12.22., 69. o.
(2) Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban
még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.
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(3)

Az európai szabványosítás elősegíti a vállalkozások versenyké
pességének növelését különösen az áruk és szolgáltatások szabad
mozgásának, a hálózatok interoperabilitásának, a kommunikációs
eszközöknek, a technológiai fejlesztésnek és az innovációnak az
előmozdításával. Az európai szabványosítás megerősíti az európai
ipar globális versenyképességét, különösen ha a nemzetközi szab
ványügyi testületekkel, nevezetesen a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezettel (ISO), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal
(IEC) és a Nemzetközi Távközlési Egyesülettel (ITU) összehan
golt módon kerül rá sor. A szabványok többek között a belső
piacon a gazdasági átjárhatóság fokozása, valamint az új és jobb
termékek vagy piacok fejlődésének ösztönzése és a jobb ellátási
feltételek elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági hatásokat
gyakorolnak. A szabványok így általában fokozzák a versenyt,
és csökkentik a kibocsátási és értékesítési költségeket, ami az
egész gazdaság, de különösen a fogyasztók számára előnyös. A
szabványok fenntarthatják és javíthatják a minőséget, információt
nyújthatnak, és biztosíthatják az interoperabilitást és kompatibili
tást, ezzel növelve a biztonságot és az értéket a fogyasztók
számára.

(4)

Az európai szabványokat az európai szabványügyi szervezetek,
nevezetesen a CEN, a Cenelec és az ETSI fogadják el.

(5)

Az európai szabványok igen fontos szerepet játszanak a belső
piac szempontjából, például a harmonizált szabványok használata
révén, vélelmezve, hogy a forgalomba hozandó termékek
megfelelnek az e termékek tekintetében a vonatkozó uniós
harmonizációs jogszabályokban megállapított alapvető követelmé
nyeknek. E követelményeket pontosan meg kell határozni az
európai szabványügyi szervezetek általi hibás értelmezésük elke
rülése érdekében.

(6)

A szabványosítás egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi
kereskedelemben és a piacok megnyitásában. Az Uniónak arra
kell törekednie, hogy előmozdítsa az európai szabványügyi szer
vezetek és a nemzetközi szabványügyi testületek közötti együtt
működést. Az Uniónak ösztönöznie kell továbbá a kétoldalú
megközelítéseket a harmadik országokkal a szabványosítási erőfe
szítések összehangolása és az európai szabványok előmozdítása
érdekében, például a megállapodások tárgyalása során, vagy szab
ványügyi szakértők harmadik országokba való kiküldése révén.
Ezenfelül az Uniónak ösztönöznie kell az európai szabványügyi
szervezetek és magánfórumok és konzorciumok közti kapcsolat
felvételt, fenntartva ugyanakkor az európai szabványosítás
elsőbbségét.

(7)

Az európai szabványosításra egy egyedi jogi keretrendszer vonat
kozik, amelyet három jogi aktus, nevezetesen a műszaki szabvá
nyok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1), az európai szabványosítás finanszí
rozásáról szóló, 2006. október 24-i 1673/2006/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (2), valamint az információtechnológia

(1) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
(2) HL L 315., 2006.11.15., 9. o.
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és távközlés területén történő szabványosításról szóló, 1986.
december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozat alkot (1). A jelenlegi
jogi keret azonban már nincs összhangban az európai szabványo
sítás utóbbi évtizedekben végbement fejlődésével. Ezért a jelen
legi jogi keretszabályozást egyszerűsíteni és a szabványosítás új
elemeire történő kiterjesztésével módosítani kell annak érdekében,
hogy az európai szabványosítás szóban forgó legújabb fejlemé
nyeihez és jövőbeli kihívásaihoz igazodjon. Ez különösen a szol
gáltatásokra vonatkozó szabványok jelentős fejlődésére és a hiva
talos szabványoktól eltérő egyéb szabvány jellegű dokumentumok
kidolgozására vonatkozik.
(8)

Az európai szabványosítás jövőjéről szóló, 2010. október 21-i
európai parlamenti állásfoglalás (2), valamint az európai szabvá
nyosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői
bizottság (Express) „Szabványosítás a versenyképes és innovatív
Európáért: tervek 2020-ig” című, 2010. februári jelentése jelentős
számú stratégiai ajánlást határozott meg az európai szabványosí
tási rendszer felülvizsgálata tekintetében.

(9)

A szabványok és a szabványosítás mint uniós politikai eszközök
hatékonyságának biztosítása érdekében egy olyan hatékony és
eredményes szabványosítási rendszerre van szükség, amely
rugalmas és átlátható teret nyújt a résztvevők közötti megegyezés
kialakítására, valamint pénzügyileg is életképes.

(10)

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) általános
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók letelepedési szabadsá
gának gyakorlása és a szolgáltatások szabad mozgásának
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások magas színvonalának
megőrzése mellett. Az irányelv előírja a tagállamok számára,
hogy a Bizottsággal együttműködésben ösztönözzék az önkéntes
európai szabványok kidolgozását a különböző tagállamokban a
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások összeegyeztethetőségé
nek, a szolgáltatás igénybevevőihez eljutó tájékoztatás és a szol
gáltatásnyújtás minőségének elősegítése érdekében. A 98/34/EK
irányelv azonban csak a termékszabványokra alkalmazandó, míg
a szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra kifejezetten nem
terjed ki. A szolgáltatások és a termékek megkülönböztetése
emellett egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső piac jelenlegi
helyzetében. A gyakorlatban nem minden esetben lehet egyértel
műen megkülönböztetni a termékszabványokat a szolgáltatásokra
vonatkozó szabványoktól. Számos termékszabványnak van szol
gáltatási eleme, miközben a szolgáltatásokra vonatkozó szabvá
nyok több esetben részben termékekhez is kapcsolódnak. Szük
séges tehát a jelenlegi jogi keretrendszert ezen új körülményekhez
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra
történő kiterjesztésével.

(11)

Az egyéb szabványokhoz hasonlóan a szolgáltatási szabványok
önkéntesek és azokat a piacnak kell irányítania, minélfogva az
ilyen szabványok által közvetve vagy közvetlenül érintett gazda
sági szereplők és érdekcsoportok szükségletei érvényesülnek,
valamint e szabványok alkalmazása során szem előtt tartani a
közérdeket, és a szabványoknak az alapelveken kell nyugodniuk,
a konszenzust is beleértve. E szabványok középpontjában elsőd
legesen a termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó szolgáltatá
soknak kell állniuk.

(1) HL L 36., 1987.2.7., 31. o.
(2) HL C 70. E, 2012.3.8., 56. o.
(3) HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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(12)

Az Unió és a tagállamok közötti, a Szerződésekben rögzített
hatáskörmegosztás teljes körű tiszteletben tartása mellett olyan
jogi keretrendszert kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a
Bizottság számára, hogy felkérjen egy vagy több európai szab
ványügyi szervezetet egy európai szabvány vagy egy európai
szabvány jellegű dokumentum elkészítésére. Ez különösen az
Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 14., 151.,
152., 153., 165., 166. és 168. cikkére, valamint az Európai
Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az EUMSZ-hez csatolt,
az általános érdekű szolgáltatásokról szóló (26.) számú jegy
zőkönyvre vonatkozik, amellyel összhangban kizárólagos
tagállami hatáskörbe tartozik a társadalombiztosítási, szakképzési
és egészségügyi rendszereik alapelveinek meghatározása, illetve
csak a tagállamok alakíthatják ki az e rendszereken belül nyújtott
szolgáltatások igazgatásának, finanszírozásának, megszervezé
sének és biztosításának keretfeltételeit, beleértve – az EUMSZ
168. cikk (4) bekezdése és a szakmai képesítések elismeréséről
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) sérelme nélkül – az e szolgáltatásokra vonat
kozó követelmények, illetve minőségi és biztonsági standardok
meghatározását is. A Bizottság e felkéréssel nem sértheti az
uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti joggal és gyakorlatokkal
összhangban lévő, kollektív megállapodásokkal kapcsolatos
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való
jogot, valamint a szervezett fellépéshez való jogot.

(13)

Az európai szabványügyi szervezetek a versenyjog hatálya alá
tartoznak, amennyiben az EUMSZ 101. és a 102. cikkének értel
mében vállalkozásnak vagy vállalkozások társulásának minősül
nek.

(14)

Az Unióban a nemzeti szabványokat nemzeti szabványügyi testü
letek fogadják el, ami adott esetben egymással ellentétes szabvá
nyokhoz és technikai akadályokhoz vezethet a belső piacon. A
belső piac és az uniós szabványosítás eredményességének szem
pontjából tehát szükség van a nemzeti szabványügyi testületek, az
európai szabványügyi szervezetek és a Bizottság között fennálló
rendszeres, a jelenlegi és a jövőbeli szabványosítási tevékenysé
geikről folytatott információcsere megerősítésére, ideértve az
európai szabványügyi szervezetek keretében a nemzeti szabvány
ügyi testületekre alkalmazandó szüneteltetési elvet, amelynek
értelmében az új európai szabvány kihirdetése után a nemzeti
szabványokat vissza kell vonni. A nemzeti szabványügyi testüle
teknek és európai szabványügyi szervezeteknek szintén tiszte
letben kell tartaniuk a kereskedelem technikai akadályairól
szóló megállapodás (2) 3. mellékletének az információcseréről
szóló rendelkezéseit.

(15)

A tagállamok azon kötelezettsége, hogy tájékoztassák a Bizott
ságot nemzeti szabványügyi testületeikről, nem teszi szükségessé
egyedi nemzeti jogszabályok elfogadását a szóban forgó testü
letek elismerésének céljából.

(1) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
(2) Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megálla
podásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az
Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i
94/800/EK tanácsi határozat
(HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).
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(16)

A nemzeti szabványügyi testületek, az európai szabványügyi szer
vezetek és a Bizottság között fennálló rendszeres információcsere
nem akadályozhatja a nemzeti szabványügyi testületeket az egyéb
kötelezettségeik és vállalásaik, különösen a kereskedelem tech
nikai akadályairól szóló megállapodás 3. mellékletének teljesíté
sében.

(17)

A társadalmi érdekeknek és a társadalmi érdekcsoportoknak az
európai szabványügyi tevékenységekben való képviselete a társa
dalmi szempontból fontosabb érdekeket – például környezetvé
delmi, fogyasztói vagy munkavállalói – képviselő szervezetekre
és felekre utal. Ugyanakkor a dolgozói érdekeknek és a dolgozói
érdekcsoportoknak az európai szabványügyi tevékenységekben
való képviselete különösen a munkavállalók és dolgozók alapvető
jogait képviselő szervezetek és felek, például a szakszervezetek
tevékenységére vonatkoznak.

(18)

A döntéshozási folyamat felgyorsítása érdekében a nemzeti szab
ványügyi testületeknek és európai szabványügyi szervezeteknek
az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) a
vonatkozó szabványosítási rendszerben való használatának
előmozdítása révén elő kell segíteniük a tevékenységeikkel
kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, például oly módon,
hogy valamennyi érdekcsoport számára olyan, felhasználóbarát
online konzultációs mechanizmust biztosítanak, melynek révén
szabványtervezetekkel kapcsolatos megjegyzéseiket benyújthat
ják, valamint a műszaki bizottságok számára szervezett virtuális
ülések (többek között webkonferenciák vagy videokonferenciák)
révén.

(19)

A szabványok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy segítségükkel az
uniós politika megoldást tudjon találni olyan, főbb társadalmi
kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrásfelhasználás, az innováció, a népesség elöregedése, a fogyatékos
sággal élő személyek beilleszkedése, a fogyasztóvédelem, vala
mint a munkavállalók védelme és a munkavégzés körülményei.
Az ezen területek bővülő piacán forgalmazott árukra és techno
lógiákra vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványok kidol
gozásának irányításával az Unió versenyelőnyt tud teremteni
vállalatai, különösen az európai vállalatok jelentős részét képvi
selő kkv-k számára, és elő tudja segíteni a kereskedelmet.

(20)

A szabványok fontos eszközt jelentenek a vállalatok és különösen
a kkv-k versenyképessége szempontjából, amelyeknek a szabvá
nyosítási folyamatban való részvétele fontos az Unió technológiai
fejlődése szempontjából. Ezért a szabványosítási keretnek ösztö
nöznie kell a kkv-kat, hogy innovatív technológiai megoldása
ikkal tevékenyen járuljanak hozzá a szabványosításra irányuló
erőfeszítésekhez. Ezen belül nagyobb részt kell vállalniuk
nemzeti szinten is, ahol az alacsonyabb költségek és a nyelvi
akadályok hiánya következtében hatékonyabbak lehetnek. Követ
kezésképpen e rendeletnek erősítenie kell a kkv-k képviseletét és
részvételét mind a nemzeti, mind az európai szintű műszaki
bizottságokban, valamint meg kell könnyítenie a szabványokhoz
való hatékony hozzáférésüket és növelnie kell az azokkal kapcso
latos tudatosságukat.
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(21)

Az európai szabványok alapvető fontosságúak a kkv-k verseny
képességéhez, azonban a kkv-k az európai szabványosítási tevé
kenységek területén némely esetben alulreprezentáltak. Így a
rendeletnek egy olyan szervezet révén kell ösztönöznie és előse
gítenie a kkv-k megfelelő képviseletét és részvételét az európai
szabványosítás folyamatában, amely ténylegesen kapcsolatban áll
a kkv-kkal és azok nemzeti szintű szervezeteivel, és azokat
megfelelően képviseli.

(22)

A szabványok jelentős hatást gyakorolhatnak a társadalomra,
különösen a polgárok biztonságára és jólétére, a hálózatok haté
konyságára, a környezetre, a munkavállalók biztonságára és a
munkavégzés körülményeire, a hozzáférhetőségre és egyéb poli
tikai területekre. Ezért a fogyasztókat, a környezetet és a dolgozói
érdekeket képviselő szervezetek fokozott támogatásával szük
séges biztosítani a társadalmi érdekcsoportok szerepének növeke
dését és hozzájárulásuk erősítését a szabványok kidolgozása
terén.

(23)

Az európai szabványügyi szervezetek valamennyi érintett érdek
csoport képviseletének és hatékony részvételének ösztönzésére és
elősegítésére irányuló kötelezettségéből nem következik az, hogy
a szóban forgó érdekcsoportoknak bármilyen szavazati joga kelet
kezne, kivéve, ha a szavazati jogot az európai szabványügyi
szervezetek belső eljárási szabályzata írja elő.

(24)

Az európai szabványosítási rendszernek ezenkívül teljes
mértékben figyelembe kell vennie a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (1). Ezért fontos,
hogy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek
megfelelően képviseljék a fogyatékossággal élő személyek érde
keit is. Ezenfelül minden rendelkezésre álló eszközzel elő kell
segíteni a fogyatékossággal élő személyek szabványosítási folya
matban való részvételét.

(25)

Tekintettel arra, hogy a szabványosítás az uniós jogalkotás és
szakpolitikák támogatásának fontos eszköze, valamint annak elke
rülése érdekében, hogy a harmonizált szabványok ellen utólag
kifogást emeljenek, fontos, hogy a hatóságok részt vegyenek az
említett szabványok kidolgozásának minden olyan szakaszában,
ahová bevonhatók, és különösen a termékekre vonatkozó, uniós
harmonizációs jogszabályok által szabályozott területeken.

(26)

A szabványoknak a termékek és szolgáltatások teljes életciklusa
során figyelembe kell venniük a környezeti hatásokat. A
Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) fontos és nyilvánosan
elérhető eszközöket fejlesztett ki az említett hatásoknak az élet
ciklus során történő értékelésére. E rendeletnek ennélfogva bizto
sítania kell, hogy a JRC aktív szerepet tölthessen be az európai
szabványosítási rendszerben.

(1) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az
Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 2009. november 26-i
2010/49/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).
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A Bizottság és az európai szabványosítási rendszer közötti együtt
működés életképessége a szabványok kidolgozása iránti jövőbeli
felkérések előrelátó tervezésétől függ. Ez a tervezés különösen az
érdekelt felek, így a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok hozzájá
rulása révén fejleszthető, az érdekelt felek körében történő véle
ménygyűjtést és a közöttük való információcserét szolgáló
mechanizmusok bevezetése által. Mivel a 98/34/EK
irányelv már rendelkezik az európai szabványügyi szervezetek
európai szabványok kidolgozása iránti felkérésének lehetőségéről,
indokolt jobb és átláthatóbb tervezést bevezetni a szabványok
kidolgozására irányuló azon felkérések áttekintését tartalmazó
éves munkaprogramban, amelyeket a Bizottság az európai szab
ványügyi szervezetek elé kíván terjeszteni. Biztosítani kell az
európai szabványügyi szervezetek és az érdekcsoportok e rende
lettel összhangban uniós finanszírozásban részesülő jogosult
európai szervezetei, valamint a Bizottság közti együttműködés
magas szintjét a Bizottság éves uniós szabványosítási munkaprog
ramjának kidolgozásában és a szabványosítás iránti kérelmek
előkészítésében a javasolt tárgykör piaci relevanciája és a
jogalkotó által kitűzött célok elemezése, valamint annak érdeké
ben, hogy az európai szabványügyi szervezetek gyorsabban
reagálhassanak a szabványosítási tevékenységek iránti kérel
mekre.

(28)

Mielőtt a Bizottság egy európai szabványokra vagy európai szab
vány jellegű dokumentumokra vonatkozó felkéréssel kapcsolatos
ügyet vagy egy harmonizált szabvány elleni kifogást az e rende
lettel létrehozott bizottság elé terjesztene, konzultálnia kell a
tagállamok szakértőivel, például a megfelelő uniós jogszabályok
által létrehozott bizottságok bevonása, illetve ilyen bizottságok
hiányában az ágazati szakértőkkel való konzultáció egyéb formái
révén.

(29)

Több, termékek forgalmazására vonatkozó feltételeket harmoni
záló irányelv megállapítja, hogy a Bizottság felkérheti az európai
szabványügyi szervezeteket harmonizált szabványok elfogadására,
amelyek alapján vélelmezhető az alkalmazandó alapvető követel
ményeknek való megfelelés. Az említett irányelvek közül
azonban több változatos rendelkezéseket tartalmaz e szabvá
nyokkal szembeni kifogásokról, amennyiben a szabványok nem
vagy nem teljesen felelnek meg az alkalmazandó követelmények
nek. A gazdasági szereplőket és az európai szabványügyi szerve
zeteket elbizonytalanító eltérő rendelkezéseket különösen az
alábbi jogi aktusok tartalmaznak: az egyéni védőeszközökre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989.
december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv (1), a polgári felhasz
nálású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére
vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április
5-i 93/15/EGK tanácsi irányelv (2), a robbanásveszélyes
légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rend
szerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,

(1) HL L 399., 1989.12.30., 18. o.
(2) HL L 121., 1993.5.15., 20. o.
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1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (1), a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (2), a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (3), a nyomástartó berendezésekre vonat
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i
97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), a mérőmű
szerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (5), a pirotechnikai termékek forgalomba
hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (6), a nem automatikus működésű mérle
gekről szóló, 2009. április 23-i 2009/23/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (7) és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló,
2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (8). Ennélfogva szükséges e rendeletbe belefoglalni a
termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló,
2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi hatá
rozatban (9) meghatározott egységes eljárást, valamint ezen irány
elvek érintett rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni, és az
Európai Parlament számára is biztosítani kell azt a jogot, hogy e
rendelettel összhangban kifogást emelhessen valamely harmoni
zált szabvány ellen.

(30)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

A hatóságoknak a hardverek, szoftverek és informatikai szolgál
tatások közbeszerzése során a lehető legjobban figyelembe kell
venniük a releváns műszaki előírások széles köréből fakadó lehe
tőségeket, például olyan műszaki előírások kiválasztása révén,
amelyek alkalmazására valamennyi érdekelt szállító képes. Ez
élénkítené a versenyt, és csökkentené a gyártóhoz kötöttség
veszélyét. A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehan
golásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (10) és az építési beruházásra, az árube
szerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerző
dések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004.
március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (11), a honvédelem és biztonság területén egyes építési beru
házásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlat
kérő hatóságok vagy szervek által odaítélt szerződések odaítélési
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

100., 1994.4.19., 1. o.
164., 1994.6.30., 15. o.
213.,1995.9.7., 1. o.
181., 1997.7.9., 1. o.
135., 2004.4.30., 1. o.
154., 2007.6.14., 1. o.
122., 2009.5.16., 6. o.
264., 2009.10.8., 12. o.
218., 2008.8.13., 82. o.
134., 2004.4.30., 1. o.
134., 2004.4.30., 114. o.
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eljárásainak összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) és az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla
pításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom
bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy közbeszerzések
esetén a műszaki előírásokat a következőkre vagy azokkal egyen
értékűekre történő hivatkozással kell kidolgozni: az építési beru
házási munkák tervezésére, számítási módszerére és kivitelezé
sére, valamint a termékek felhasználására vonatkozó európai
szabványokat átültető nemzeti szabványok, európai műszaki
engedélyek, közös műszaki előírások, nemzetközi szabványok,
az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb
műszaki hivatkozási rendszerek vagy – ezek hiányában – nemzeti
szabványok, nemzeti műszaki engedélyek, illetve nemzeti
műszaki előírások. Az IKT műszaki előírásokat azonban gyakran
más szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, és nem tartoznak a
2004/17/EK, a 2004/18/EK, a 2009/81/EK irányelvben vagy a
2342/2002/EK, Euratom rendeletben meghatározott szabványok
vagy tanúsítványok egyik kategóriájába sem. Ezért szükséges
biztosítani annak lehetőségét, hogy közbeszerzések esetén a
műszaki előírások hivatkozhassanak az IKT műszaki előírásokra
annak érdekében, hogy lépést tartsanak az IKT terén zajló gyors
fejlődéssel, elősegítsék a határon átnyúló szolgáltatások nyújtását,
serkentsék a versenyt és előmozdítsák az interoperabilitást és
innovációt.

(31)

Azon műszaki előírások, amelyeket nem az európai szabványügyi
szervezetek fogadtak el, nem egyenrangúak az európai szabvá
nyokkal. Néhány IKT műszaki előírást nem az alapelvekkel össz
hangban dolgoztak ki. Ezért e rendeletnek eljárást kell előírnia a
közbeszerzések során hivatkozható IKT műszaki előírások
elismerésére az érdekcsoportok – ideértve az európai szabvány
ügyi szervezeteket, vállalkozásokat és hatóságokat is – széles
körének bevonásával. Továbbá e rendeletnek – egy, a feltételeket
tartalmazó lista formájában – meg kell határoznia ezen műszaki
előírások és a hozzájuk kapcsolódó kidolgozási eljárások köve
telményeit. Az IKT műszaki előírások elismerésére vonatkozó
követelményeknek biztosítaniuk kell a közpolitikai célok és a
társadalmi szükségletek tiszteletben tartását, és az alapelveken
kell alapulniuk.

(32)

Az innováció és a verseny serkentése érdekében egy adott
műszaki előírás elismerése nem akadályozhatja meg, hogy vala
mely, az adott előírással versenyző műszaki előírást is elismer
jenek e rendelet rendelkezései alapján. Az elismerést a teljesített
feltételek alapján indokolt megadni, ha az adott műszaki előírás
jelentős szintű piaci elfogadottságot ért el.

(1) HL L 216., 2009.8.20., 76. o.
(2) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
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(33)

Az elismert IKT műszaki előírások hozzájárulhatnak az európai
közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) szóló,
2009. szeptember 16-i 922/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (1) végrehajtásához, amely a 2010–2015 közötti
időszakra egy, az európai közigazgatások, közösségi intézmények
és szervek közötti átjárhatósági eszközökről szóló programot hoz
létre, amely az átjárhatóságot megkönnyítő közös és megosztott
megoldásokat nyújt.

(34)

Előfordulhatnak olyan helyzetek az IKT terén, amikor helyénvaló
lehet a vonatkozó szabványok uniós szintű használatának ösztön
zése vagy az azoknak történő megfelelés uniós szinten való
előírása az átjárhatóság egységes piacon belüli biztosítása és a
felhasználók választási szabadságának javítása érdekében. Más
esetekben előfordulhat, hogy bizonyos európai szabványok már
nem felelnek meg a fogyasztók igényeinek vagy hátráltatják a
technológiai fejlődést. Ezért az elektronikus hírközlő hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozá
sáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (2) lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy
szükség esetén felkérje az európai szabványügyi szervezeteket
szabványok kidolgozására, illetve hogy összeállítsa és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétegyen egy szabvány-, illetve
előírásjegyzéket annak érdekében, hogy elősegítse azok használa
tát, kötelezővé tegye azok alkalmazását, vagy szabványokat vagy
előírásokat töröljön az említett jegyzékből.

(35)

E rendelet nem akadályozhatja az európai szabványügyi szerve
zeteket az IKT területén további szabványok kidolgozásában,
valamint más, szabványalkotó testületekkel, különösen az IKT
területén folytatott együttműködésük fejlesztésében az összhang
biztosítása, valamint a szabványok és előírások érvényesítése
során a széttöredezettség vagy párhuzamosságok elkerülése érde
kében.

(36)

Az e rendeletben előírt, az IKT műszaki előírások elismerésére
szolgáló eljárás nem gyengítheti az európai szabványosítási rend
szer koherenciáját. Ezért e rendeletben azokat a feltételeket is
meg kell állapítani, amelyek teljesülése esetén úgy tekinthető,
hogy valamely műszaki előírás nem ellentétes más európai szab
ványokkal.

(37)

A közbeszerzésben hivatkozásként szolgáló IKT műszaki
előírások elismerését megelőzően a 2011. november 28-i bizott
sági határozattal (3) létrehozott, több érdekelt felet tömörítő plat
formot az európai és nemzeti érdekcsoportokkal, az európai szab
ványügyi szervezetekkel és a tagállamokkal való konzultáció
fórumaként kell használni a folyamat legitimációjának biztosítása
érdekében.

(1) HL L 260., 2009.10.3., 20. o.
(2) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
(3) HL C 349., 2011.11.30., 4. o.
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Az 1673/2006/EK határozat megállapítja az európai szabványo
sítás finanszírozásához való uniós hozzájárulást érintő szabályo
kat, hogy európai szabványok és szabvány jellegű dokumen
tumok kerüljenek kidolgozásra és felülvizsgálatra az egyes
uniós célkitűzések, jogszabályok és politikák végrehajtása érde
kében. Az adminisztráció és a költségvetés egyszerűsítése érde
kében helyénvaló e határozat rendelkezéseinek e rendeletbe való
beépítése és lehetőség szerint a legkevésbé megterhelő eljárások
használata.

(39)

Figyelembe véve, hogy az európai szabványosítás széleskörűen
részt vesz az uniós jogalkotás és szakpolitikák támogatásában,
illetve azt, hogy különböző szabványosítási tevékenységek létez
nek, különféle finanszírozási módokat szükséges előírni. Ez az
európai szabványügyi szervezetek és a nemzeti szabványügyi
testületek esetében elsősorban az ajánlatkérés nélküli támogatá
sokat jelenti, az Európai Közösségek általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 110. cikke (1) bekezdése
második albekezdésének (1), illetve a 2342/2002/EK, Euratom
rendelet 168. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően.
Emellett ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak azon szervekre,
amelyeket – bár nem ismertek el európai szabványügyi szerveze
tekként e rendeletben –jogalapot megteremtő jogi aktus hatalmaz
fel, és amelyek feladata az európai szabványosítás támogatását
szolgáló előkészítő munka végrehajtása, együttműködésben az
európai szabványügyi szervezetekkel.

(40)

Mivel az európai szabványügyi szervezetek folyamatos támoga
tással segítik az uniós tevékenységeket, ennek megfelelően haté
kony és működőképes központi titkárságokkal kell rendelkezniük.
A Bizottság számára éppen ezért lehetővé kell tenni, hogy támo
gatást nyújtson ezen európai közérdeket szolgáló szervezeteknek,
anélkül hogy a működési támogatások esetében alkalmazná az
1605/2002 EK, Euratom rendelet 113. cikkének (2) bekezdésében
előírt degresszivitás elvét.

(41)

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013)
létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (2), a fogyasztóvédelmi politika
területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozá
sáról szóló, 2006. december 18-i 1926/2006/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (3) és a környezetvédelmi célú pénz
ügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) már rendelkezik a szab
ványosítás terén a kkv-kat, a fogyasztókat és környezetvédelmi
érdekeket képviselő európai szervezetek pénzügyi támogatásának

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

L
L
L
L

HL
HL
HL
HL

248.,
310.,
404.,
149.,

2002.9.16., 1. o.
2006.11.9., 15. o.
2006.12.30., 39. o.
2007.6.9., 1. o.
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lehetőségéről, míg a szabványosítás terén a dolgozói érdekeket
képviselő szervezetek részére speciális támogatásokat fizetnek ki.
Az 1639/2006/EK határozat, az 1926/2006/EK határozat és a
614/2007/EK rendelet alapján történő finanszírozás 2013.
december 31-én jár le. Az európai szabványosítás fejlődése érde
kében elengedhetetlen a kkv-kat, a fogyasztókat, valamint
környezetvédelmi és dolgozói érdekeket képviselő európai szer
vezetek aktív részvételének további előmozdítása és ösztönzése.
Ezek a szervezetek az általános európai érdeket képviselik, és a
nemzeti nonprofit szervezetektől kapott megbízás révén a
tagállamok nonprofit szervezeteit képviselő európai hálózatot
alkotnak, amely a Szerződések célkitűzéseivel összhangban levő
alapelveket és szakpolitikákat mozdítják elő. Működési környeze
tükből és jogszabályban foglalt céljaikból adódóan az európai
szabványosítás terén a kkv-kat, a fogyasztókat, valamint környe
zetvédelmi és dolgozói érdekeket képviselő európai szervezetek
az Unió célkitűzéseinek megvalósításához és politikáihoz szük
séges alapvető, állandó szerepet játszanak. A Bizottság számára
ezért lehetővé kell tenni, hogy továbbra is támogatást nyújtson e
szervezeteknek, anélkül hogy a működési támogatások esetében
alkalmazná az 1605/2002 EK, Euratom rendelet 113. cikkének
(2) bekezdésében előírt degresszivitás elvét.

(42)

A szabványosítási tevékenységek finanszírozásának fedeznie kell
ezenkívül a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó európai
szabványok vagy európai szabvány jellegű dokumentumok létre
hozásához kapcsolódó előkészítő és kiegészítő tevékenységeket.
Erre elsősorban a kutatómunkák, a jogszabályokat előkészítő
dokumentumok kidolgozása, a laboratóriumi körvizsgálatok, vala
mint a szabványok jóváhagyása és értékelése esetén van szükség.
A szabványosítás európai és nemzetközi szintű támogatásának
tovább kell folytatódnia a harmadik országokkal folytatott együtt
működési és műszaki segítségnyújtási programok keretében. A
piacra jutás javítása és az uniós vállalkozások versenyképes
ségének megerősítése érdekében lehetővé kell tenni más szervek
esetében az ajánlattételi felhíváson vagy adott esetben szerző
dések odaítélésén alapuló támogatásnyújtást.

(43)

Az uniós finanszírozásnak a termékekre és szolgáltatásokra vonat
kozó európai szabványok vagy európai szabvány jellegű doku
mentumok létrehozását, az Unió különböző hivatalos nyelveire
való lefordításukhoz nyújtott fokozott támogatás révén a vállal
kozások általi felhasználásuk megkönnyítését (hogy így a kkv-k
teljes mértékben kihasználhassák az európai szabványok megérté
séből és alkalmazásából származó előnyöket), az európai szabvá
nyosítási rendszer egységességének megerősítését, valamint annak
biztosítását kell megcéloznia, hogy az Unióban minden piaci
szereplő igazságos és átlátható módon férhessen hozzá az európai
szabványokhoz. Ez különösen olyan esetekben fontos,
amelyekben a szabványok alkalmazása a vonatkozó uniós jogsza
bályoknak való megfelelést teszi lehetővé.
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(44)

E rendelet hatékony végrehajtása érdekében lehetővé kell tenni a
szükséges szakértői vizsgálatok – különösen az auditok és a pénz
ügyi irányítás területén –, valamint a végrehajtás segítésére
alkalmas igazgatási források igénybevételét, továbbá az Unió
által finanszírozott tevékenységek helytállóságának rendszeres
értékelését e tevékenységek hasznosságának és hatásának garan
tálása érdekében.

(45)

Szintén szükséges megtenni a megfelelő intézkedéseket a
csalások és szabálytalanságok elkerülése, illetve a tévesen kifize
tett pénzeszközök visszaszerzése érdekében az Európai Közös
ségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december
18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (1), az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalan
ságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni
ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletnek (2), valamint az Európai
Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról
szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek (3) megfelelően.

(46)

Az európai szabványügyi szervezetek jegyzékének naprakésszé
tétele, valamint a kkv-kat és társadalmi érdekcsoportokat képvi
selő szervezetekre vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük és a
reprezentativitás vonatkozásában bekövetkező további fejlemé
nyekhez történő igazítása érdekében a Bizottságnak felhatalma
zást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően
jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítására
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő
munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között
szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elké
szítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a
vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács
részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításá
ról.

(47)

A e rendelettel létrehozott bizottságnak az e rendelet végrehajtá
sával kapcsolatos valamennyi ügyben segítenie kell a Bizottságot,
kellő tekintettel az ágazati szakértők véleményére.

(48)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érde
kében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell
gyakorolni.

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

L
L
L
L
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HL

312., 1995.12.23., 1. o.
292., 1996.11.15., 2. o.
136., 1999.5.31., 1. o.
55., 2011.2.28., 13. o.
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(49)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a harmonizált
szabványokkal szembeni kifogásokra vonatkozó végrehajtási
jogi aktusok elfogadására, és amennyiben az érintett harmonizált
szabványok hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában
még nem hirdették ki, és az adott szabvány még nem vezetett a
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott
alapvető követelményeknek történő megfelelés vélelmezéséhez.

(50)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az európai szabvány
ügyi szervezetekhez benyújtott valamennyi szabványosítás iránti
kérelem vonatkozásában, valamint a harmonizált szabványokkal
szembeni, a kifogásokra vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfo
gadására, és amennyiben az érintett harmonizált szabványok
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában már kihirdet
ték, és a határozat következményekkel járhat a kapcsolódó alap
vető követelményeknek történő megfelelés vélelmezésére vonat
kozóan.

(51)

A rendelet fő célkitűzéseinek megvalósítása és a gyors döntésho
zatali eljárások elősegítése, illetve a szabványok kidolgozásához
szükséges idő egészének lerövidítése érdekében lehetőség szerint
a 182/2011/EU rendelet által biztosított eljárási intézkedéseket
kell alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő bizottság
elnöke az ügy sürgőssége függvényében határidőt szabjon meg a
bizottsági véleménynyilvánításra. Ezenfelül indokolt esetekben a
bizottság véleményét írásbeli eljárás keretében is ki lehet kérni, és
a bizottsági tagok véleményének hiánya hallgatólagos beleegye
zésnek tekintendő.

(52)

Mivel e rendelet céljait – nevezetesen a szabványok és a szabvá
nyosítás mint az Unió szakpolitikájának az európai szabványügyi
szervezetek, a nemzeti szabványügyi testületek, a tagállamok és a
Bizottság közötti együttműködés révén alkalmazott eszközei haté
konyságának és eredményességének biztosítása, az uniós jogsza
bályok és politikák végrehajtása érdekében a termékekre és szol
gáltatásokra vonatkozó európai szabványok és európai szabvány
jellegű dokumentumok létrehozása, olyan IKT műszaki előírások
elismerése, amelyekre hivatkozni lehet, az európai szabványosítás
finanszírozása és az érdekcsoportoknak az európai szabványosí
tásban történő részvétele – a tagállamok nem tudják kielégítően
megvalósítani, és ezért hatásaikat tekintve azok az Unió szintjén
jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az emlí
tett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet
nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(53)

Ezért a 89/686/EGK, a 93/15/EGK, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK irányelvet ennek
megfelelően módosítani kell.

(54)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Tárgy
E rendelet szabályokat állapít meg az európai szabványügyi szervezetek,
a nemzeti szabványügyi testületek, a tagállamok és a Bizottság közötti
együttműködés, az uniós jogszabályok és politikák végrehajtása érde
kében a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó európai szabványok
és európai szabvány jellegű dokumentumok létrehozása, olyan IKT
műszaki előírások elismerése, amelyekre hivatkozni lehet, az európai
szabványosítás finanszírozása és az érdekcsoportoknak az európai szab
ványosításban történő részvétele tekintetében.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkal
mazandók:
1.

„szabvány”: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy
folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek
betartása nem kötelező, és amely a következő kategóriák valame
lyikébe tartozik:
a) „nemzetközi szabvány”: valamely nemzetközi szabványügyi
testület által elfogadott szabvány;
b) „európai szabvány”: valamely európai szabványügyi szervezet
által elfogadott szabvány;
c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság felkérésére az uniós
harmonizációs jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfo
gadott európai szabvány;
d) „nemzeti szabvány”: valamely nemzeti szabványügyi testület
által elfogadott szabvány;

2.

„európai szabvány jellegű dokumentum”: európai szabványon kívül
minden egyéb, valamely európai szabványügyi szervezet által ismé
telt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás,
amelynek betartása nem kötelező;

3.

„szabványtervezet”: egy adott témára vonatkozó műszaki előírás
szövegét tartalmazó dokumentum, amelynek a vonatkozó szabvá
nyosítási eljárásnak megfelelő elfogadása megfontolás alatt áll,
miután ezen a dokumentumon már elvégezték az előkészítő
munkát, és nyilvános véleményezés vagy vizsgálat céljából közzé
tették;

4.

„műszaki előírás”: olyan dokumentum, amely megszabja, hogy
valamely terméknek, folyamatnak, szolgáltatásnak vagy rend
szernek milyen műszaki előírásoknak kell megfelelnie, és amely
az alábbiak közül egyet vagy többet meghatároz:
a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen például a minőségi szín
vonal, a teljesítmény, interoperabilitás, a környezetvédelem, az
egészség, a biztonság vagy a méretek, beleértve a termékre
alkalmazandó olyan követelményeket, mint a termék megneve
zése, a szóhasználat, jelzések, a vizsgálat és a vizsgálati
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfele
lőségértékelési eljárások;
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b) az EUMSZ 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mező
gazdasági termékekkel kapcsolatosan használt gyártási
módszerek és eljárások, emberi és állati fogyasztásra szánt
termékek, valamint gyógyszerek, illetve más termékekre vonat
kozó gyártási módszerek és eljárások, ha ezek hatással vannak a
termék tulajdonságaira;
c) egy szolgáltatás előírt tulajdonságai, ilyen például a minőségi
színvonal, a teljesítmény, az interoperabilitás, a környezetvé
delmi, egészségügyi szempont vagy biztonság, beleértve a szol
gáltatóra alkalmazandó olyan követelményeket, mint a szolgál
tatás igénybevevőinek rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK
irányelv 22. cikkének (1)–(3) bekezdésében meghatározott
információk;
d) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált felté
telek megállapításáról szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 2. cikkének 1. pont
jában meghatározott építési termékek alapvető jellemzőikkel
kapcsolatos teljesítményének értékelésére szolgáló módszerek
és kritériumok;
5.

„IKT műszaki előírás”: az információs és kommunikációs techno
lógiák területén elfogadott műszaki előírás;

6.

„termék”: minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági
termék, beleértve a haltermékeket is;

7.

„szolgáltatás”: az EUMSZ 57. cikkében meghatározott, rendszerint
díjazás ellenében nyújtott bármely önálló gazdasági tevékenység;

8.

„európai szabványügyi szervezet”: az I. mellékletben felsorolt vala
mely szervezet;

9.

„nemzetközi szabványügyi testület”: a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet (ISO), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és
a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU);

10. „nemzeti szabványügyi testület”: valamely tagállam által a Bizott
ságnak az e rendelet 27. cikke alapján bejelentett testület.

II. FEJEZET
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS AZ ÉRDEKCSOPORTOK RÉSZVÉTELE

3. cikk
A szabványügyi testületek munkaprogramjának átláthatósága
(1)
Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szab
ványügyi testület évente legalább egyszer munkaprogramot állít össze.
A munkaprogram tájékoztatást tartalmaz az európai szabványügyi szer
vezet vagy a nemzeti szabványügyi testület által kidolgozandó vagy
módosítandó, a kidolgozás vagy módosítás alatt álló, valamint az
előző munkaprogram időszakában általa elfogadott szabványokról és
szabvány jellegű dokumentumokról, ha azok nem valamely nemzetközi
vagy európai szabvány megegyező vagy egyenértékű átültetései.
(1) HL L 88., 2011.4.4., 5. o.
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(2)
A munkaprogram valamennyi szabvány és európai szabvány
jellegű dokumentum esetén az alábbiakat tartalmazza:

a) a szabvány vagy európai szabvány jellegű dokumentum tárgya;

b) a szabvány vagy európai szabvány jellegű dokumentum kidolgozá
sának eddig megvalósult szintje;

c) az alapul vett bármely nemzetközi szabványra történő utalás.

(3)
Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szab
ványügyi testület munkaprogramját a honlapján vagy más nyilvánosan
elérhető honlapon, valamint a munkaprogram elkészültéről szóló értesí
tést a szabványalkotói tevékenységekről szóló nemzeti vagy adott
esetben európai kiadványokban közzéteszi.

(4)
Valamennyi európai és nemzeti szabványügyi szervezet és
nemzeti szabványügyi testület legkésőbb a munkaprogram közzététe
lekor értesíti annak elkészültéről a többi európai szabványügyi szerve
zetet és nemzeti szabványügyi testületet, valamint a Bizottságot. A
Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja ezt az információt a
22. cikk szerinti bizottságon keresztül.

(5)
A nemzeti szabványügyi testületek nem emelhetnek kifogást a
programjukban szereplő szabványosítási témáknak az európai szabvány
ügyi szervezetek által megállapított szabályoknak megfelelő európai
szintű átvételével kapcsolatban, és nem hozhatnak olyan intézkedéseket,
amelyek hátrányosan befolyásolhatják az erre vonatkozó döntést.

(6)
Harmonizált szabvány előkészítése során vagy jóváhagyása után a
nemzeti szabványügyi testületek nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek
sérthetik a tervezett harmonizációt, így különösen nem tehetnek közzé
az adott területen új vagy felülvizsgált nemzeti szabványt, amely
bármely érvényes harmonizált szabvánnyal nem áll teljes mértékben
összhangban. Az új harmonizált szabvány kihirdetése után minden
ütköző nemzeti szabványt ésszerű határidőn belül vissza kell vonni.

4. cikk
A szabványok átláthatósága
(1)
Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szab
ványügyi testület – kérésre – legalább elektronikus formában megküldi
a többi európai szabványügyi szervezet, nemzeti szabványügyi testület
vagy a Bizottság számára minden nemzeti és európai szabvány vagy
európai szabvány jellegű dokumentum tervezetét.

(2)
Valamennyi európai szabványügyi szervezet és nemzeti szab
ványügyi testület köteles három hónapon belül válaszolni és figyelembe
venni a többi európai szabványügyi szervezet, nemzeti szabványügyi
testület vagy a Bizottság részéről benyújtott, az (1) bekezdésben említett
tervezettel kapcsolatos észrevételt.
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(3)
Amennyiben valamely nemzeti szabványügyi testület olyan észre
vételeket kap, amelyek azt jelzik, hogy a szabványtervezet negatív
hatással lehet a belső piacra, a tervezet elfogadása előtt konzultálnia
kell az európai szabványügyi szervezetekkel és a Bizottsággal.

(4)

A nemzeti szabványügyi testületek:

a) oly módon biztosítják a nemzeti szabványtervezeteikhez való hozzá
férést, hogy minden érintett fél, különösen a más tagállamban lete
lepedett felek azokra vonatkozó észrevételeket tehessenek;

b) biztosítják más nemzeti szabványügyi testületeknek, hogy passzív
vagy aktív módon (megfigyelő kiküldése útján) részt vegyenek a
tervezett tevékenységekben.

5. cikk
Az érdekcsoportok részvétele az európai szabványosításban
(1)
Az európai szabványügyi szervezetek ösztönzik és elősegítik
valamennyi érintett érdekcsoport, köztük a kkv-k, a fogyasztóvédelmi
szervezetek, a környezetvédelmi és dolgozói érdekcsoportok szabványo
sítási tevékenységeikben való megfelelő képviseletét és tényleges rész
vételét. Ezt különösen az érdekcsoportok e rendelettel összhangban
uniós finanszírozásban részesülő európai szervezetein keresztül való
sítják meg a politika kialakítása során, valamint az európai szabványok
és szabvány jellegű dokumentumok kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

a) új munkatételek iránti javaslat és azok elfogadása;

b) a javaslatok műszaki megvitatása;

c) a tervezetekkel kapcsolatos észrevételek benyújtása;

d) a meglévő európai szabványok és szabvány jellegű dokumentumok
felülvizsgálata;

e) az elfogadott európai szabványok és szabvány jellegű dokumentu
mokkal kapcsolatos információterjesztés és tudatosságnövelés.

(2)
A tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival, a Bizottság kutatási
létesítményeivel és az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós
finanszírozásban részesülő európai szervezeteivel folytatott együtt
működés mellett az európai szabványügyi szervezetek a műszaki szinten
ösztönzik és megkönnyítik a vállalkozások, kutatóközpontok, egyetemek
és minden egyéb jogi személy megfelelő képviseletét a jelentős politikai
vagy műszaki innovációs hatású új területekre vonatkozó szabványosí
tási tevékenységek során, ha az érintett jogi személyek az adott területtel
kapcsolatos és az Unió által, egy kutatási, innovációs és technológiai
fejlesztési tevékenységekre vonatkozó, az EUMSZ 182. cikkének
megfelelően elfogadott többéves keretprogram keretében finanszírozott
projektben vesznek részt.
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6. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése
(1)
A nemzeti szabványügyi testületek ösztönzik és elősegítik a kkvk szabványokhoz és szabványkidolgozási folyamatokhoz való hozzáfé
rését a szabványosítási rendszerben való fokozottabb részvételük érde
kében például azáltal, hogy
a) éves munkaprogramjaikban meghatározzák a kkv-k érdeklődésére
különösen számot tartó szabványosítási projekteket;
b) biztosítják a kkv-k szabványosítási tevékenységekhez való hozzáfé
rését anélkül, hogy köteleznék őket arra, hogy nemzeti szabványosí
tási testület tagjává váljanak;
c) ingyenes hozzáférést vagy egyedi díjakat biztosítanak a szabványo
sítási tevékenységekben való részvételhez;
d) ingyenes hozzáférést biztosítanak a szabványtervezetekhez;
e) honlapjukon ingyenesen rendelkezésre bocsátják a szabványok kivo
natát;
f) egyedi díjakat alkalmaznak a szabványokhoz való hozzáférés eseté
ben, vagy csökkentett áron kínálnak szabványcsomagokat.
(2)
A nemzeti szabványügyi testületek megosztják egymással az arra
irányuló bevált gyakorlatokat, hogy a kkv-k szabványosítási tevékeny
ségekben való részvételét növeljék és a szabványok kkv-k általi hasz
nálatát bővítsék és megkönnyítsék.
(3)
A nemzeti szabványügyi testületek éves jelentést küldenek az
európai szabványügyi szervezeteknek az (1) és (2) bekezdés szerinti
tevékenységeikről és minden más olyan intézkedésről, amelyek célja
azon feltételek javítása, amelyek mellett a kkv-k a szabványokat alkal
mazhatják és részt vehetnek a szabványok kidolgozásának folyamatá
ban. A nemzeti szabványügyi testületek az említett jelentéseket honlap
jukon is közzéteszik.
7. cikk
A hatóságok európai szabványosítási folyamatban való részvétele
A tagállamok adott esetben ösztönzik a hatóságok, köztük a piacfel
ügyeleti hatóságok részvételét a Bizottság által a 10. cikkel összhangban
kért szabványok kidolgozására vagy felülvizsgálatára irányuló nemzeti
szabványosítási tevékenységekben.
III. FEJEZET
AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKAT ÉS POLITIKÁKAT TÁMOGATÓ
EURÓPAI
SZABVÁNYOK
ÉS
SZABVÁNY
JELLEGŰ
DOKUMENTUMOK

8. cikk
Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprog
ramja
(1)
A Bizottság elfogadja az Unió éves, európai szabványosításra
vonatkozó munkaprogramját, amely meghatározza az európai szabvá
nyosítás stratégiai prioritásait, figyelembe véve az Unió hosszú távú
növekedési stratégiáit. A munkaprogram tartalmazza azokat az európai
szabványokat és európai szabvány jellegű dokumentumokat, amelyek
kidolgozására a Bizottság a 10. cikkel összhangban európai szabvány
ügyi szervezeteket szándékozik felkérni.
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(2)
Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprog
ramja meghatározza a célkitűzéseket és politikákat azon európai szab
ványok és szabvány jellegű dokumentumok tekintetében, amelyek kidol
gozására a Bizottság európai szabványügyi szervezeteket szándékozik
felkérni a 10. cikkel összhangban. Sürgős esetekben a Bizottság előzetes
jelzés nélkül is felkérést adhat.

(3)
Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprog
ramja tartalmazza ezenkívül az európai szabványosítás nemzetközi
vonatkozásainak célkitűzéseit, támogatva az uniós jogalkotást és politi
kákat.

(4)
Az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprog
ramját az érintett érdekelt felekkel – köztük az európai szabványügyi
szervezetekkel és az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós
finanszírozásban részesülő európai szervezeteivel – és tagállamokkal
folytatott konzultációt követően az e rendelet 22. cikkében említett
bizottság útján fogadják el.

(5)
Annak elfogadását követően a Bizottság honlapján közzéteszi az
Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramját.

9. cikk
Kutatási létesítményekkel folytatott együttműködés
A Bizottság kutatási létesítményei hozzájárulnak a 8. cikkben említett,
az Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó munkaprogramjának
előkészítéséhez, és az európai szabványügyi szervezetek számára szak
területein tudományos adatokat szolgáltat annak biztosítása érdekében,
hogy az európai szabványok figyelembe vegyék a gazdasági versenyké
pességet és a társadalmi szükségleteket, így a környezeti fenntartható
ságot és a biztonsági és védelmi kérdéseket is.

10. cikk
Európai szabványügyi szervezetek szabványosításra való felkérése
(1)
A Bizottság Szerződésekben foglalt hatásköri korlátokon belül
felkérhet egy vagy több európai szabványügyi szervezetet európai szab
vány vagy szabvány jellegű dokumentum megadott határidőn belüli
kidolgozására. Ezen európai szabványoknak és európai szabvány jellegű
dokumentumoknak piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe kell
venniük a közérdeket és a Bizottság kérésében egyértelműen megfogal
mazott szakpolitikai célkitűzéseket, és konszenzuson kell alapulniuk. A
Bizottság meghatározza a kért dokumentum által teljesítendő, tartalomra
vonatkozó előírásokat és határidőt állapít meg annak elfogadására.

(2)
Az (1) bekezdésben említett döntéseket a 22. cikk (3) bekezdé
sében foglalt eljárásnak megfelelően kell elfogadni az európai szabvány
ügyi testületekkel és az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós
finanszírozásban részesülő európai szervezeteivel, valamint – ameny
nyiben a vonatkozó uniós jogszabály által létrehozott bizottság létezik
– az ilyen bizottsággal, illetve az ágazati szakértői konzultáció egyéb
formái által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően.
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(3)
A vonatkozó európai szabványügyi szervezet a felkérés kézhez
vételétől számított egy hónapon belül köteles jelezni, hogy elfogadja-e
az (1) bekezdésben említett felkérést.

(4)
Pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelem esetén a Bizottság a
felkérés (3) bekezdésben említett elfogadásától számított két hónapon
belül tájékoztatja a vonatkozó európai szabványügyi szervezeteket az
európai szabvány vagy szabvány jellegű dokumentum kidolgozása érde
kében odaítélt támogatásról.

(5)
Az európai szabványügyi szervezetek tájékoztatják a Bizottságot
az (1) bekezdésben említett dokumentumok kidolgozása érdekében
végzett tevékenységekről. A Bizottság az európai szabványügyi szerve
zetekkel együtt értékeli az európai szabványügyi testületek által készített
dokumentumoknak az eredeti kérelemmel való összhangját.

(6)
Amennyiben valamely harmonizált szabvány megfelel azon köve
telményeknek, amelyekre vonatkozik, és amelyeket az uniós harmoni
zációs jogszabályok határoznak meg, az ilyen harmonizált szabványra
való hivatkozást a Bizottság haladéktalanul közzéteszi az Európai Unió
Hivatalos Lapjában vagy az uniós harmonizációs szabályozás vonat
kozó jogi aktusában meghatározott feltételeknek megfelelő más módon.

11. cikk
A harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogások
(1)
Amennyiben egy tagállam vagy az Európai Parlament úgy ítéli
meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen azoknak a
követelményeknek, amelyekre az vonatkozik, és amelyeket a vonatkozó
uniós harmonizációs jogszabály meghatároz, arról részletes magyará
zattal együtt értesíti a Bizottságot, a Bizottság pedig – amennyiben a
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabály által létrehozott bizottság
létezik– az ilyen bizottsággal, illetve az ágazati szakértői konzultáció
egyéb formái által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt köve
tően úgy határozhat, hogy:

a) közzéteszi, nem teszi közzé vagy korlátozásokkal teszi közzé a
szóban forgó harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozásokat az
Európai Unió Hivatalos Lapjában;

b) fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn vagy visszavonja a szóban
forgó harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozásokat az Európai
Unió Hivatalos Lapjában.

(2)
A Bizottság honlapján közzéteszi és rendszeresen frissíti azokról
a harmonizált szabványokról szóló információkat, amelyek tekintetében
az (1) bekezdésben említett határozat született.

(3)
A Bizottság az (1) bekezdésben említett döntéséről tájékoztatja az
érintett európai szabványügyi szervezetet, és szükség esetén a szóban
forgó harmonizált szabványok felülvizsgálatát kéri.
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(4)
A (1) bekezdés a) pontjában említett határozatot a 22. cikk (2)
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell
elfogadni.

(5)
A (1) bekezdés b) pontjában említett határozatot a 22. cikk (3)
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell
elfogadni.

12. cikk
Az érdekcsoportok szervezeteinek értesítése
A Bizottság – a megfelelő konzultáció és a piaci relevancia biztosítása
érdekében – bejelentési rendszert hoz létre valamennyi érdekcsoport
részére, beleértve az európai szabványügyi szervezeteket és az érdek
csoportok e rendelettel összhangban uniós finanszírozásban részesülő
európai szervezeteit, mielőtt:

a) elfogadja a 8. cikk (1) bekezdésében említett, az Unió éves, európai
szabványosításra vonatkozó munkaprogramját;

b) elfogadja a 10. cikkben említett szabványosítási kérelmeket;

c) döntést hoz a harmonizált szabványokkal kapcsolatos hivatalos kifo
gásokra vonatkozóan, a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

d) döntést hoz a 13. cikk szerinti IKT műszaki előírások elismeréséről;

e) a 20. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad
el.

IV. FEJEZET
IKT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

13. cikk
Hivatkozásként szolgáló, IKT műszaki előírások elismerése
(1)
A Bizottság valamely tagállam javaslatára vagy saját kezdemé
nyezésére elismerhet nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványnak
nem minősülő, de a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő IKT műszaki előírásokat, amelyekre a közbeszerzésekben –
elsősorban az átjárhatóság lehetővé tétele érdekében – hivatkozni lehet.

(2)
Amennyiben az (1) bekezdés alapján elismert valamely IKT
műszaki előírást módosítják, visszavonják, illetve az a továbbiakban
már nem felel meg a II. mellékletben foglalt követelményeknek, a
Bizottság valamely tagállam javaslatára vagy saját kezdeményezésére
elismerheti a módosított IKT műszaki előírást, vagy visszavonhatja az
elismerést.
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(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett döntéseket az IKT-szabványo
sítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platformmal,
beleértve az európai szabványügyi szervezeteket, a tagállamokat és az
érdekelteket, valamint – amennyiben a vonatkozó uniós jogszabály által
létrehozott bizottság létezik – az ilyen bizottsággal, illetve amennyiben
ilyen bizottság nem létezik, az ágazati szakértői konzultáció egyéb
formái által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően
kell elfogadni.

14. cikk
Az IKT műszaki előírások használata közbeszerzésben
Az e rendelet 13. cikkében említett IKT műszaki előírások a
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelvben, valamint a
2342/2002/EK, Euratom rendeletben említett közös műszaki előírásnak
minősülnek.

V. FEJEZET
AZ EURÓPAI SZABVÁNYOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA

15. cikk
A szabványosítási szervezetek uniós finanszírozása
(1)
Az európai szabványügyi szervezetek uniós finanszírozásban
részesülhetnek az alábbi szabványosítási tevékenységek elvégzéséhez:

a) az uniós jogszabályok vagy szakpolitikák végrehajtásához szükséges
és arra alkalmas európai szabványok vagy szabvány jellegű doku
mentumok kidolgozása és felülvizsgálata;

b) az európai szabványok vagy szabvány jellegű dokumentumok ellen
őrzése minőségi szempontból és a vonatkozó uniós jogszabályoknak
és szakpolitikáknak való megfelelés szempontjából;

c) az európai szabványosítással kapcsolatos előkészítő vagy kiegészítő
munka, mint például tanulmányok, együttműködési tevékenységek –
többek között nemzetközi együttműködés –, szemináriumok, értéke
lések, összehasonlító elemzések, kutatómunka, laboratóriumi munka,
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a megfelelőség értékelése,
valamint az európai szabványok vagy szabvány jellegű dokumen
tumok kidolgozásának és felülvizsgálatának időtartamát csökkentő
intézkedések, az alapelvek, különösen a nyitottság, a minőség, az
átláthatóság és a valamennyi érdekcsoport közötti konszenzus
elvének sérelme nélkül;

d) az európai szabványügyi szervezetek központi titkárságainak tevé
kenységei, ideértve a politika kialakítását, a szabványosítási tevé
kenységek összehangolását, a technikai munka előkészítését és az
érdekelt felek információkkal való ellátását is;
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e) az Unió jogalkotásának és szakpolitikáinak támogatására használt
európai szabványok vagy európai szabvány jellegű dokumentumok
fordítása az európai szabványügyi szervezetek munkanyelvétől eltérő
uniós hivatalos nyelvekre vagy kellően indokolt esetben az unió
hivatalos nyelveitől eltérő nyelvekre;
f) a szabványokat vagy európai szabvány jellegű dokumentumokat
magyarázó, értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, ideértve az
útmutatók, a szabványkivonatok és a legjobb gyakorlatra vonatkozó
tájékoztatások készítését, valamint a tudatosságot növelő intézkedé
seket, stratégiákat és képzési programokat is;
g) az európai szabványosítási rendszer és az európai szabványok, illetve
európai szabvány jellegű dokumentumok fejlesztése és támogatása az
érdekeltek körében az Unióban és nemzetközi szinten, ideértve a
technikai segítségnyújtási programokat, valamint az együttműködést
harmadik országokkal.
(2)

Uniós finanszírozás megítélhető továbbá:

a) nemzeti szabványügyi testületek számára az (1) bekezdésben említett
olyan szabványosítási tevékenységek vonatkozásában, amelyeket az
európai szabványügyi szervezetekkel közösen végeznek;
b) más testületek számára, amelyeket az (1) bekezdés a) pontjában
említett tevékenységekhez való hozzájárulással vagy az (1) bekezdés
c) és g) pontjában említett tevékenységeknek az európai szabvány
ügyi szervezetekkel közösen történő elvégzésével bíztak meg.

16. cikk
Más európai szervezetek uniós finanszírozása
Az érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében meghatározott
kritériumoknak megfelelő európai szervezetei uniós finanszírozásban
részesülhetnek az alábbi tevékenységek elvégzéséhez:
a) e szervezetek és az európai és nemzetközi szabványosítással kapcso
latos tevékenységeik működtetése, beleértve a technikai munka
előkészítését, valamint tagjaik és az érdekelt felek információkkal
való ellátását;
b) jogi és műszaki szakértői ismeretek biztosítása, ideértve az európai
szabványok és az európai szabvány jellegű dokumentumok iránti
igény és kidolgozásának vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat
és a szakértőképzést is;
c) az uniós jogszabályok és szakpolitikák végrehajtásához szükséges és
arra alkalmas európai szabványok és európai szabvány jellegű doku
mentumok kidolgozásával és felülvizsgálatával kapcsolatos műszaki
munkában való részvétel;
d) az európai szabványok és európai szabvány jellegű dokumentumok,
valamint a szabványokkal kapcsolatos tájékoztatás és alkalmazásuk
támogatása az érdekeltek, köztük a kkv-k és a fogyasztók körében.
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17. cikk
A finanszírozás módja
(1)

Az uniós finanszírozás az alábbi formákban történik:

a) ajánlattételi felhívás nélküli támogatások vagy közbeszerzési eljárást
követő szerződések:
i. az európai szabványügyi szervezetek és a nemzeti szabványügyi
testületek számára a 15. cikk (1) bekezdésében említett tevékeny
ségek végzésére;
ii. azon szervek számára, amelyeket az 1605/2002/EK, Euratom
rendelet 49. cikke alapján jogalapot megteremtő jogi aktus hatal
mazott fel az e rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában
említett tevékenységek végzésére az európai szabványügyi szer
vezetekkel együttműködésben;
b) ajánlattételi felhívást követő támogatások vagy közbeszerzési eljárá
sokat követő szerződések más, a 15. cikk (2) bekezdésének b) pont
jában említett szervek számára az alábbi tevékenységekre:
i. hozzájárulás a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett,
európai szabványok vagy szabvány jellegű dokumentumok kidol
gozásához és felülvizsgálatához;
ii. a 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett előkészítő vagy
kiegészítő munka elvégzése;
iii. a 15. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett tevékenységek
elvégzése;
c) ajánlattételi felhívást követő támogatások az érdekcsoportoknak az e
rendelet III. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelő
európai szervezetei számára a 16. cikkben említett tevékenységek
végzésére.
(2)
Az (1) bekezdésben említett testületek tevékenysége az alábbi
formákban finanszírozható:
a) intézkedési támogatások;
b) működési támogatások az európai szabványügyi szervezetek és az
érdekcsoportoknak az e rendelet III. mellékletében meghatározott
kritériumoknak megfelelő európai szervezetei számára, az
1605/2002/EK, Euratom rendeletben meghatározott szabályok
szerint. A működési támogatás meghosszabbítás esetén nem csökken
automatikusan.
(3)
A Bizottság dönt az (1) és (2) bekezdésben említett finanszírozási
módokról, valamint tevékenységi típusonként a támogatások összegéről
és legnagyobb százalékos arányáról.
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(4)
A kellően indokolt esetek kivételével a 15. cikk (1) bekezdésének
a) és b) pontjában említett szabványosítási tevékenységek esetében
megítélt támogatás átalányösszegű, amely a 15. cikk (1) bekezdésének
a) pontjában említett szabványosítási tevékenységek esetében az alábbi
feltételek teljesülésekor fizetendő:

a) az európai szabványoknak vagy szabvány jellegű dokumentumoknak
a Bizottság 10. cikke szerinti felkérésére történő elfogadására és
felülvizsgálatára az említett cikk szerinti felkérésben meghatározott
határidőn belül kerül sor;

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, környezetvédelmi és
dolgozói érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) bekezdésében
foglaltak szerinti megfelelő képviseletet biztosítanak az európai szab
ványosítási tevékenységek során és részt vehetnek a folyamatban.

(5)
Az együttműködés közös célkitűzéseit, illetve az európai szab
ványügyi szervezeteknek és az érdekcsoportok e rendelet III. mellékle
tében meghatározott kritériumoknak megfelelő európai szervezeteinek
odaítélt támogatásokkal kapcsolatos igazgatási és pénzügyi feltételeket
a Bizottság és az említett szabványügyi és érdekcsoportokat tömörítő
szervezetek között létrejövő partnerségi keretmegállapodásokban kell
meghatározni az 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek és a
2342/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően. A Bizottság értesíti
az Európai Parlamentet és a Tanácsot e megállapodások megkötéséről.

18. cikk
Irányítás
A költségvetési hatóság által a szabványosítási tevékenységek finanszí
rozására meghatározott előirányzatok fedezhetik emellett a 15., 16. és
17. cikk végrehajtásához közvetlenül szükséges előkészítői, felügyeleti,
ellenőrzési, értékelési és audittal kapcsolatos intézkedéseket is, ideértve
a tanulmányokat, üléseket, tájékoztatási és közzétételi tevékenységeket,
az információcseréhez szükséges informatikai hálózathoz kapcsolódó
kiadásokat, valamint minden egyéb olyan költséget, amely a szabványo
sítási tevékenységek során a Bizottság által esetlegesen igénybe vett
igazgatási és technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódik.

19. cikk
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme
(1)
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján finanszírozott
tevékenységek végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekeit csalás,
korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézke
désekkel és hatékony ellenőrzésekkel védjék, gondoskodik továbbá a
jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséről, és szabálytalanság
esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szab ki a
2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/Euratom, EK és az 1073/1999/EK
rendeletnek megfelelően.
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(2)
Az e rendelet alapján finanszírozott uniós tevékenységek esetében
a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatá
rozott szabálytalanság valamely uniós jogszabálynak vagy szerződéses
kötelezettségnek valamely gazdasági szereplő olyan cselekményéből
vagy mulasztásából eredő megsértését jelenti, amely indokolatlan költ
ségvetési tétel felvétele révén az Unió általános költségvetésének vagy
az Unió által kezelt költségvetéseknek a sérelmével jár vagy járhat.

(3)
Az e rendelet alapján születő megállapodások és szerződések
esetén rendelkezni kell a Bizottság vagy felhatalmazott képviselője
által végzett felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről, valamint az Európai
Számvevőszék által szükség esetén a helyszínen lefolytatandó ellen
őrzésről.

VI. FEJEZET
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK, A BIZOTTSÁG ÉS
A JELENTÉSEK

20. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a mellékletek módosí
tására vonatkozóan, az alábbiak érdekében:

a) az európai szabványügyi szervezetek I. mellékletben meghatározott
jegyzékének naprakésszé tétele a nevük vagy felépítésük tekintetében
bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében;

b) az érdekcsoportok e rendelet III. mellékletében meghatározott krité
riumoknak megfelelő európai szervezeteire vonatkozó feltételeknek
nonprofit jellegük és a reprezentativitás vonatkozásában bekövetkező
további fejleményekhez történő igazítása. Az ilyen kiigazítások nem
eredményezhetik bármely új kritérium létrehozását vagy meglévő
kritériumok vagy szervezeti kategóriák megszüntetését.

21. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felha
talmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)
A Bizottság 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól
2013. január 1-jétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc
hónappal az ötéves időtartam vége a előtt jelentést készít a felhatalma
zásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a
meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége
előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a koráb
bival megegyező időtartamra.
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(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a
20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat
megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását
követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet
és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)
A 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi
aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül
sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem
fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeménye
zésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

22. cikk
Bizottsági eljárás
(1)
A Bizottságot egy bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU
rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet
4. cikkét kell alkalmazni.
(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet
5. cikkét kell alkalmazni.
(4)
Amennyiben a bizottság véleményét írásbeli eljárás útján kérik ki,
az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a vélemény
nyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a
bizottsági tagok egyszerű többsége kéri.

23. cikk
Bizottsági együttműködés a szabványügyi szervezetekkel és az
érdekcsoportokkal
A 22. cikk (1) bekezdésében említett bizottság az európai szabványügyi
szervezetekkel és az érdekcsoportok e rendelettel összhangban uniós
finanszírozásban részesülő európai szervezeteivel együttműködve végzi
munkáját.

24. cikk
Jelentések
(1)
Az európai szabványügyi szervezetek e rendelet végrehajtásáról
éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes tájé
koztatást kell tartalmazni az alábbiakról:
a) a 4., 5., 10., 15. és 17. cikk alkalmazása;
b) a kkv-k, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a környezetvédelmi és
dolgozói érdekcsoportok nemzeti szabványügyi testületekben való
képviselete;
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c) a kkv-k képviselete a 6. cikk (3) bekezdésében említett éves jelen
tések alapján;
d) IKT alkalmazása a szabványosítási rendszerben;
e) a nemzeti szabványügyi testületek és az európai szabványügyi szer
vezetek közötti együttműködés.
(2)
Az érdekcsoportok szervezetei, amelyek e rendelet alapján uniós
támogatásban részesültek, a tevékenységükről éves jelentést nyújtanak
be a Bizottságnak. A jelentés különösen e szervezetek tagságáról és a
16. cikkben említett tevékenységekről tartalmaz tájékoztatást.
(3)
2015. december 31-ig, valamint azt követően ötévente a Bizottság
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet
végrehajtásáról. A jelentés az uniós jogszabályok és szakpolitikák köve
telményeire tekintettel tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben említett
éves jelentések elemzését, az uniós finanszírozásban részesülő szabvá
nyosítási tevékenységek helytállóságáról szóló értékelést, valamint lehet
séges új intézkedések értékelését, amelyek célja az európai szabványo
sítás egyszerűsítése és az európai szabványügyi szervezetek adminiszt
ratív terheinek csökkentése.

25. cikk
Felülvizsgálat
A Bizottság 2015 január 2-ig értékeli az e rendelet 10. cikke által
létrehozott eljárás hatásait a szabványosítási kérelmek kiadására vonat
kozó időkeretre. A Bizottság a következtetéseket jelentés formájában
nyújtja be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Adott esetben a
jelentést a rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséri.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. cikk
Módosítások
(1)

A következő rendelkezéseket el kell hagyni:

a) a 89/686/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése;
b) a 93/15/EGK irányelv 5. cikke;
c) a 94/9/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése;
d) a 94/25/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése;
e) a 95/16/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése;
f) a 97/23/EK irányelv 6. cikke,
g) a 2004/22/EK irányelv 14. cikke,
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h) a 2007/23/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése;
i) a 2009/23/EK irányelv 7. cikke;
j) a 2009/105/EK irányelv 6. cikke.
A törölt rendelkezésekre történő hivatkozásokat e rendelet 11. cikkére
történő hivatkozásnak kell tekinteni.
▼M1

__________

▼B
27. cikk
Nemzeti szabványügyi testületek
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot szabványügyi testületeikről.
A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a nemzeti
szabványügyi testületek jegyzékét és annak minden későbbi módosítá
sát.
28. cikk
Átmeneti rendelkezések
A 98/34/EK irányelv szerint elfogadott, az alapkövetelményeknek való
megfelelés harmonizált szabványok alkalmazásával történő teljesíté
sének vélelméről rendelkező uniós jogi aktusokban a 98/34/EK irány
elvre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként
kell értelmezni, a műszaki szabályozás tekintetében a 98/34/EK
irányelv 5. cikke által felállított bizottságra való hivatkozások kivételé
vel.
Ha valamely uniós jogi aktus harmonizált szabványokkal szembeni kifo
gásokra vonatkozó eljárásról rendelkezik, e rendelet 11. cikkét e jogi
aktusra nem kell alkalmazni.
29. cikk
Hatályon kívül helyezés
Az 1673/2006/EK és a 87/95/EGK határozat hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett határozatokra történő hivatkozásokat az e
rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni, az e rendelet IV.
mellékletében foglalt megfelelési táblázattal összhangban.
30. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet 2013. január 1-jétől alkalmazandó.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
valamennyi tagállamban.
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I. MELLÉKLET
EURÓPAI SZABVÁNYÜGYI SZERVEZETEK
1. CEN – Európai Szabványügyi Bizottság
2. Cenelec – Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
3. ETSI – Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
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II. MELLÉKLET
AZ IKT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEK
1. A műszaki előírások piaci elfogadottsággal rendelkeznek és azok alkalmazása
nem gátolja a már meglévő európai, illetve nemzetközi szabványokkal való
interoperabilitást. A piaci elfogadottságot az előírásokat teljesítő, különböző
gyártóktól származó és működőképes termékmintákkal lehet igazolni.
2. A műszaki előírások egységesek, mivel nem összeegyeztethetetlenek az
európai szabványokkal, azaz olyan tartományokra vonatkoznak, ahol ésszerű
időszakon belül nem tervezik új európai szabványok elfogadását, ahol a
meglévő szabványok piaci fogadtatása nem volt kedvező, vagy ahol ezek a
szabványok elavultak, továbbá ahol a műszaki előírások európai szabvány
jellegű dokumentumokba történő átültetését nem tervezik ésszerű időn belül.
3. A műszaki előírásokat nonprofit szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai
társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, tagsággal rendelkező szervezet,
amely szakterületén az alábbi feltételeknek megfelelő eljárásban IKT műszaki
előírásokat dolgoz ki, és nem minősül európai szabványügyi szervezetnek,
vagy nemzeti vagy nemzetközi szabványügyi testületnek:
a) nyitottság:
a műszaki előírást olyan nyilvános döntéshozatali folyamatban dolgozták
ki, amely a műszaki előírás által érintett piac vagy piacok minden érdekelt
fele számára hozzáférhető volt;
b) konszenzus:
a döntéshozatali eljárás együttműködésen és konszenzuson alapult. Az
eljárás nem részesített előnyben egy érdekcsoportot sem. A konszenzus
egy olyan általános megállapodás, amely esetén a lényeges érintett
érdekek egyike sem áll ellentétben tartósan az érdemi kérdésekkel, és
az eljárás valamennyi érintett fél álláspontjának figyelembevételére és
az ellentétes érvek egyeztetésére törekszik. A konszenzus nem jelent
egyhangúságot;
c) átláthatóság:
i. a technikai egyeztetésekkel és a döntéshozatallal kapcsolatos vala
mennyi információt azonosították és archiválták;
ii. az új szabványosítási tevékenységekről megfelelő és hozzáférhető
eszközökön keresztül nyilvános és széles körű tájékoztatást nyújtottak;
iii. a kiegyensúlyozottságra való törekvés miatt az érdekelt felek minden
érintett csoportja számára biztosított volt a részvételi lehetőség;
iv. az érdekelt felek észrevételeit figyelembe vették, azokra választ adtak.
4. A műszaki előírásoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
a) karbantartás: folyamatosan és hosszú távon biztosított a közzétett műszaki
előírások támogatása és karbantartása;
b) hozzáférhetőség: a műszaki előírások nyilvánosan, elfogadható feltételek
mellett (és ennek részeként elfogadható áron vagy díjmentesen) elérhetők
alkalmazás vagy hasznosítás céljából;
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c) szellemi tulajdonjogok: a műszaki előírások végrehajtásához alapvető
szellemi tulajdonjogok használata a kérelmezőknek (tisztességes) ésszerű
és nem diszkriminatív ([F]RAND) alapon engedélyezett, ami – a szellemi
tulajdonjog jogosultjának belátása szerint – az alapvető szellemi tulajdon
felhasználásának ingyenes engedélyezését is magában foglalja;
d) relevancia:
i. a műszaki előírások használhatóak és relevánsak;
ii. a műszaki előírásoknak meg kell felelniük a piaci igényeknek és a
szabályozói követelményeknek;
e) semlegesség és stabilitás:
i. a műszaki előírásoknak, amennyire csak lehetséges, működésorien
táltnak kell lenni, nem pedig tervezési vagy leíró jellegűnek;
ii. a műszaki előírások nem torzíthatják a piacot, és nem korlátozhatják
alkalmazóikat abban, hogy a műszaki előírásokra építve fejlesszék a
versenyt és az innovációt;
iii. a műszaki előírásokat a vezető tudományos és műszaki eredmények
alapján kell megalkotni;
f) minőség:
i. a részletezettség minőségének és szintjének elegendőnek kell lennie
ahhoz, hogy az egymással versenyző megvalósítások számos interope
rábilis termék és szolgáltatás kifejlesztését tegyék lehetővé;
ii. a szabványosított interfészek nincsenek elrejtve, és kizárólag azon
szervezetek ellenőrzése alatt állnak, amelyek a műszaki előírásokat
elfogadták.
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III. MELLÉKLET
AZ ÉRDEKCSOPORTOK UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA JOGOSULT
EURÓPAI SZERVEZETEI
1. A kkv-kat az európai szabványosítási tevékenységek során képviselő olyan
európai szervezet, amely:
a) nem kormányzati és nonprofit jellegű szervezet;
b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a kkv-k érdekeinek az
európai szabványosítási folyamatban való képviselete, a kkv-k figyel
mének felhívása a szabványosításra és ösztönzésük arra, hogy részt
vegyenek a szabványosítási eljárásban;
c) a tagállamok legalább kétharmadában a kkv-kat képviselő nonprofit szer
vezetek részéről megbízást kapott a kkv-k érdekeinek az európai szintű
szabványosítási folyamatban való képviseletére.
2. A fogyasztókat az európai szabványosítási tevékenységek során képviselő
olyan európai szervezet, amely:
a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemű ipari, keres
kedelmi és üzleti érdektől, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn;
b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a fogyasztói érdekeknek az
európai szabványosítási folyamatban való képviselete;
c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit fogyasztóvédelmi
szervezetek részéről megbízást kapott a fogyasztói érdekeknek az európai
szintű szabványosítási folyamatban való képviseletére.
3. A környezetvédelmi érdekeket az európai szabványosítási tevékenységek
során képviselő olyan európai szervezet, amely:
a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemű ipari, keres
kedelmi és üzleti érdektől, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn;
b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a környezetvédelmi érde
keknek az európai szabványosítási folyamatban való képviselete;
c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit környezetvédelmi
szervezetek részéről megbízást kapott a környezetvédelmi érdekeknek az
európai szintű szabványosítási folyamatban való képviseletére.
4. A dolgozói érdekeket az európai szabványosítási tevékenységek során képvi
selő olyan európai szervezet, amely:
a) nem kormányzati, nonprofit szervezet, független bárminemű ipari, keres
kedelmi és üzleti érdektől, és egyéb összeférhetetlenség sem áll fenn;
b) alapító okiratban foglalt célja és tevékenysége a dolgozói érdekeknek az
európai szabványosítási folyamatban való képviselete;
c) a tagállamok legalább kétharmadában nemzeti nonprofit dolgozói szerve
zetek részéről megbízást kapott a dolgozói érdekeknek az európai szintű
szabványosítási folyamatban való képviseletére.
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IV. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
98/34/EK irányelv

E rendelet

1. cikk, első bekezdés, 6. pont

2. cikk (1) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 7. pont

—

1. cikk, első bekezdés, 8. pont

2. cikk (3) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 9. pont

2. cikk (8) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 10. pont

2. cikk (10) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

3. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

27. cikk

2. cikk (5) bekezdés

20. cikk a) pont

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

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

4. cikk (2) bekezdés

—

6. cikk (3) bekezdés, első franciabekezdés

—

6. cikk (4) bekezdés a) pont

20. cikk a) pont

6. cikk (4) bekezdés b) pont

—

6. cikk (4) bekezdés e) pont

10. cikk (2) bekezdés

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

27. cikk
1673/2006/EK határozat

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. és 3. cikk

15. cikk

4. cikk

—

5. cikk

17. cikk

6. cikk (1) bekezdés

18. cikk

6. cikk (2) bekezdés

24. cikk (3) bekezdés

7. cikk

19. cikk
87/95/EGK határozat

E rendelet

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

13. cikk
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87/95/EGK határozat

E rendelet

4. cikk

8. cikk

5. cikk

14. cikk

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

24. cikk (3) bekezdés

9. cikk

—

