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I.

INLEIDING

1.

In 1999 hebben zowel de Raad1 als het Europees Parlement2 een Resolutie over
normalisatie goedgekeurd. Beide resoluties hadden betrekking op het verslag van de
Commissie over efficiëntie en transparantie bij de Europese normalisatie in het kader
van de nieuwe aanpak3. In de resoluties worden de resultaten erkend die het
Europese normalisatiestelsel via de nieuwe aanpak tot stand heeft gebracht en
worden de voornaamste uitdagingen en een duidelijke agenda voor toekomstige
werkzaamheden vastgesteld. De Resolutie van de Raad kwam in feite neer op een
actieplan voor belanghebbenden bij Europese normalisatie.

2.

Overeenkomstig het verzoek van de Raad en het Europees Parlement beoogt dit
verslag van de Commissie de belangrijkste ontwikkelingen sedert 1999 uiteen te
zetten. Nadat de bredere context is geschetst waarin normalisatie in de Gemeenschap
en de EVA plaatsvindt, wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen op de specifieke
gebieden die in de resoluties worden vermeld. Aangezien sommige in de resoluties
vastgestelde maatregelen nog niet zijn afgerond, moet dit verslag als een tussentijds
verslag worden beschouwd. Het geeft in de eerste plaats een horizontaal overzicht
van Europese normalisatie-aangelegenheden.

II.

DE BREDERE CONTEXT: MIJLPALEN
EUROPESE NORMALISATIE

3.

Europese normalisatie is een vrijwillige activiteit door en voor de partijen die belang
hebben bij de opstelling van gemeenschappelijke normen en technische specificaties
die beantwoorden aan hun behoeften. Deze gemeenschappelijke specificaties worden
op basis van welomschreven beginselen overeengekomen in de wettelijk erkende
Europese normalisatieorganisaties CEN, Cenelec en ETSI. Europese normen zijn een
essentiële factor geworden voor de werking van de interne markt en de Europese
Economische Ruimte. Ze spelen eveneens een belangrijke rol bij de ondersteuning
van een aantal andere communautaire beleidsdoelstellingen, zoals het
concurrentievermogen van ondernemingen, innovatie, de bescherming van veiligheid
en gezondheid, consumentenbelangen en milieubescherming. Door de toenemende
mondialisering van de handel en de convergentie van technologieën wordt de
behoefte aan gemeenschappelijke normen nog onderstreept.
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4.

Sedert 1999 zijn er enkele politieke mijlpalen geweest die belangrijk zijn voor de
Europese normalisatie.

4.1.

Het huidige denken over governance in Europa4 richt zich op alternatieve vormen
van regelgeving en op democratische legitimiteit en deskundigheid. De nieuwe
aanpak van de Gemeenschap, die toepassing vindt op veel gebieden van
internemarktwetgeving en die gebruik maakt van gemeenschappelijke Europese
normen ter ondersteuning van wetgeving, wordt tegenwoordig beschouwd als een
goed functionerend co-regulerend instrument. Het gebruik van normen met
betrekking tot wetgeving en beleid vereist het respecteren van bepaalde beginselen
op het gebied van het normalisatieproces en de organen die daarmee belast zijn, met
name wat de volledige betrokkenheid van alle relevante belanghebbende partijen
betreft.

4.2.

De Europese Raad van Lissabon5 beoogde het concurrentievermogen van Europa in
de wereld te vergroten en lanceerde het begrip eEurope. Daarna, tijdens de top van
Feira, steunde de Europese Raad het voorstel van de Commissie voor het actieplan
eEurope dat in Europa de weg naar de informatiemaatschappij zal banen. Normen en
gemeenschappelijke technische specificaties zijn een noodzakelijke voorwaarde voor
de totstandbrenging van eEurope.

4.3.

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Göteborg werd een strategie voor
duurzame ontwikkeling goedgekeurd6. Volgens deze strategie moeten vanaf 2003
alle wetgevingsvoorstellen op alle beleidsgebieden van de EU beoordeeld worden
met hun economische, sociale en ecologische effecten. Het “vergroenen” van de
markt wordt als een prioritair thema voor het zesde milieuactieprogramma “Onze
toekomst, onze keuze” 2001-20107 beschouwd. Dit actieprogramma benadrukt
tevens de noodzaak om milieubeschermingseisen te integreren in andere
communautaire beleidstakken, met inbegrip van normalisatie. Milieuaspecten
worden beschouwd als een instrument voor innovatie en nieuwe bedrijfskansen en
moeten dan ook in aanmerking worden genomen in alle fasen van de levenscyclus
van een product. Het groenboek van de Commissie inzake geïntegreerd
productbeleid8 erkent dat normen een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het
ontwerpen, produceren, gebruiken, hergebruiken en recyclen van milieuvriendelijke
producten.

4.4.

De wereldhandel blijft een stijgende lijn vertonen. Het gebruik van internationale
normen kan de markttoegang verbeteren en de handel vergemakkelijken.
Internationale normalisatie biedt de betrokken partijen wereldwijd toepasbare
oplossingen. Het ontbreken van internationale normen met wereldwijde erkenning
kan aanleiding geven tot handelsgeschillen.
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4.5.

De Gemeenschap hecht veel belang aan een hoge en consequente bescherming van
de gezondheid en veiligheid van de consument. De Commissie heeft voorgesteld
op grote schaal gebruik te maken van Europese normen overeenkomstig de
communautaire wetgeving inzake productveiligheid, waaruit blijkt welke bijdrage
normen kunnen leveren aan de goede werking van de interne markt en de
bescherming van de veiligheid en gezondheid van de consument.

4.6

In het licht van haar streven naar een gezond financieel beheer benadrukt de
Commissie het belang van een nauwe band tussen financiële steun en de
tenuitvoerlegging van haar beleid, bijvoorbeeld door middel van
activiteitengeoriënteerde budgettering. Hoewel financiering van de Europese
normalisatie grotendeels op particuliere basis geschiedt, evalueert de Commissie haar
beleid inzake het toekennen van financiële steun aan de Europese
normalisatieorganisaties. In veel gevallen omvat de communautaire steun een EVAaandeel.

III.

BELANGRIJKE BELEIDSKWESTIES

III.1.

Beginselen van normalisatie

5.

De communautaire wetgeving erkent CEN, Cenelec en ETSI als Europese
normalisatieorganisaties9. Verder zijn er een aantal communautaire besluiten die de
betekenis van normen definiëren10. Hoewel deze definities niet identiek zijn, zijn ze
consistent met de definities en algemene termen die zijn vastgelegd in de relevante
gidsen betreffende normalisatie en desbetreffende publicaties van de internationale
normalisatieorganisaties11.

6.

In zijn Resolutie van 1999 herhaalde de Raad nog eens de beginselen van
Europese normalisatie door te bevestigen dat dit een vrijwillige activiteit is die op
consensus berust en die op grond van openheid en transparantie, binnen
onafhankelijke en erkende normalisatieorganisaties wordt uitgevoerd. Verder gaf de
Raad aan dat normen een hoge graad van acceptatie moeten hebben als een gevolg
van de volledige participatie van alle relevante belanghebbende partijen aan het
normalisatieproces en dat zij onderling samenhangend moeten zijn. De Raad
benadrukte ook dat normen op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek12 moeten zijn
gebaseerd en ruimte moeten laten voor technologische innovatie en concurrentie. De
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Bijlage I bij Richtlijn 98/34/EG.
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Europese normalisatieorganisaties en hun nationale tegenhangers hebben deze
beginselen reeds lang ten uitvoer gelegd13.
7.

Sinds deze resolutie is aan de betekenis van deze beginselen nader inhoud gegeven:

7.1.

Op internationaal niveau maakt de Overeenkomst inzake technische
handelsbelemmeringen
van
de
Wereldhandelsorganisatie
(WTO-TBTOvereenkomst) een duidelijk onderscheid tussen normen waarvan de naleving
vrijwillig is en technische voorschriften die een verplicht karakter hebben.
WTO-leden dienen internationale normen te gebruiken als basis voor technische
voorschriften, op voorwaarde dat zij deze normen geschikt achten voor het vervullen
van hun legitieme doelstellingen en voor het bereiken van de gewenste bescherming
op nationaal niveau. Het gebruik van internationale normen schept gelijke
voorwaarden en het vermoeden van overeenstemming met de internationale
handelsregels. Hoewel deze overeenkomst de nadruk legt op het gebruik van
internationale normen als basis voor technische voorschriften, wordt niet nader
omschreven wat internationale normen zijn en welke organisaties deze opstellen.
Deze situatie heeft de WTO ertoe gebracht beginselen goed te keuren voor de
ontwikkeling van internationale normen met betrekking tot de voornaamste
bepalingen van de WTO-TBT-Overeenkomst. De WTO beschouwde transparantie,
openheid, onpartijdigheid, consensus, doeltreffendheid, relevantie en samenhang als
de belangrijkste beginselen die van toepassing moeten zijn op internationale
normalisatie (zie ook III.6).

7.2.

Wat de mogelijke concurrentiebeperkingen betreft als gevolg van horizontale
samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven die op dezelfde markt(en)
werkzaam zijn, heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd inzake de
toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag14. In deze mededeling wordt
normalisatie als een soort horizontale samenwerkingsovereenkomst beschouwd, die
ofwel wordt gesloten tussen particuliere ondernemingen ofwel onder de auspiciën
wordt geplaatst van overheidsinstanties of instanties die belast zijn met de exploitatie
van diensten van algemeen economisch belang, zoals de normalisatieorganisaties die
overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG erkend zijn.

7.3.

In bepaalde gevallen zullen normen de mededinging vrijwel altijd beperken indien ze
worden gebruikt in het kader van een ruimere overeenkomst die erop gericht is
bestaande of mogelijke concurrenten uit te schakelen. Zij kunnen de mededinging
beperken indien zij de partijen een gezamenlijke controle over productie en/of
innovatie geven. Of de mededinging wordt beperkt, hangt af van de mate waarin het
de partijen vrij blijft staan alternatieve normen of producten te ontwikkelen die niet
aan de overeengekomen norm beantwoorden. De mededinging kan eveneens worden
beperkt indien normen aan bepaalde instanties exclusieve rechten verlenen om na te
gaan of aan de normen wordt voldaan of indien ze beperkingen opleggen in verband
met de conformiteitsmarkering, tenzij dit door wettelijke bepalingen is
voorgeschreven. De Commissie was van oordeel dat, in beginsel,
normalisatieovereenkomsten de mededinging niet beperken indien de normen
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Gemeenschappelijke verklaring van CEN/CENELEC/ETSI “Basic principles and organisation of
European standards work”, Luxemburg, 3-4.12.1991.
PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2-30.
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worden goedgekeurd door de erkende normalisatieorganisaties, die werken op
basis van niet-discriminerende, open en transparante procedures.
8.

De aanvaardbaarheid van normen hangt in grote mate af van de volledige
betrokkenheid van alle relevante belanghebbende partijen. Aan de deelname van
maatschappelijke belanghebbenden15 in het normalisatieproces zijn sterke
verantwoordingsaspecten verbonden. Deze deelname vergroot de kwaliteit van de
consensus en geeft de normen een representatiever karakter. Daarom nodigde de
Raad alle belangstellende partijen uit om actief deel te nemen aan de opstelling van
normen en bij te dragen aan het beheer van het normalisatieproces.

9.

Hoewel normalisatie voor de meeste sectoren een marktgestuurde en
zelfgefinancierde activiteit zal blijven, is het openbaar belang gediend met het
handhaven van een normalisatie-infrastructuur die open en onpartijdig is en die op
een transparante manier werkt. Dit is met name van belang op gebieden waar normen
wetgeving ondersteunen. Bij de ontwikkeling van normen kan een betekenisvolle
bijdrage aan het normalisatieproces alleen worden geleverd wanneer veel tijd en veel
personele en financiële middelen worden geïnvesteerd. De deelname van het middenen kleinbedrijf (MKB) en van maatschappelijke belanghebbenden kan worden
belemmerd door een gebrek aan middelen en deskundigheid. Grote verschillen in de
vertegenwoordigde deskundigheid kunnen de consensusvorming eveneens in de weg
staan en daardoor tot vertraging bij de opstelling van normen leiden.

10.

Bij het verlenen van financiële steun moet de overheid hiermee rekening houden. In
een gedecentraliseerd Europees normalisatiestelsel is het van belang dat de deelname
van belanghebbenden evenwichtig gespreid is, met name op nationaal niveau
aangezien de meeste Europese en internationale ontwerp-normen op nationaal niveau
worden onderzocht alvorens ze definitief worden goedgekeurd. Een evenwichtige
deelname van belanghebbenden is evenzeer belangrijk op het Europese niveau van
het normalisatieproces. De Commissie onderzocht de situatie van verschillende
belanghebbenden wat hun deelname aan normalisatie op Europees niveau betreft en
kwam tot de volgende conclusies:

10.1.

In 1995 werd de ANEC, de Europese vereniging voor de coördinatie van de
consumentenvertegenwoordiging bij normalisatie opgericht. De ANEC is
voortdurend financieel gesteund door de Commissie. Door het coördineren van
een netwerk van technische deskundigen in heel Europa neemt ANEC aan
normalisatiewerkzaamheden deel. ANEC pleit voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van belangstellende en betrokken partijen op het gebied van
normalisatie16. ANEC heeft onderzoek gedaan naar de nationale regelingen voor
deelname van consumenten in het normalisatieproces in de EU en de EVA17 en
concludeerde dat de situatie in vergelijking met 1995 was verbeterd. Er bleef
evenwel
een
kloof
bestaan
tussen
de
goed
ontwikkelde
consumentenvertegenwoordiging in het nationale normalisatieproces in het
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Maatschappelijke belanghebbenden vertegenwoordigen consumenten-, gezondheids-, veiligheids- en
milieubelangen bij normalisatie.
Standpunt (Position paper) van maart 2001 inzake de Resolutie van de Raad uit 1999 betreffende de rol
van de normalisatie in Europa (ANEC2001/GA/007).
Rapport van mei 2001 over de deelname van consumenten in het normalisatieproces
(ANEC2001/GA/014).
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noorden van Europa en een onvoldoende consumentenvertegenwoordiging in de
Zuid-Europese landen.
10.2.

Het TUTB vertegenwoordigt de belangen van werknemers met betrekking tot
veiligheids- en gezondheidsaspecten van Europese normalisatie en coördineert een
netwerk van technische deskundigen. De Commissie heeft dit bureau voortdurend
financiële steun verleend. Samen houden de Commissie en TUTB toezicht op de
werkzaamheden van CEN en Cenelec, met name met betrekking tot de veiligheid van
machines, persoonlijke beschermingsuitrusting en ergonomisch ontwerp.

10.3.

NORMAPME vertegenwoordigt de belangen van ambachtelijke en kleine en
middelgrote bedrijven op het gebied van Europese normalisatie. Sedert 1995 verleent
de Commissie subsidies aan NORMAPME. De Commissie heeft onlangs een
aanbesteding uitgeschreven met het doel het MKB een stabiele dienstverlening
te bieden, zodat deze bedrijven hun positie op het gebied van Europese normalisatie
kunnen versterken18.

10.4.

De Commissie wil tot meer samenwerking komen met de Europese
normalisatieorganisaties en de betrokken partijen om haar doelstellingen op
milieugebied te verwezenlijken. Zij is ook voornemens steun te verlenen aan een
dienst die zal moeten zorgen voor de vertegenwoordiging van milieubelangen in
de Europese normalisatieorganisaties19. Voor de volledige integratie van de
milieudimensie is alleen deelneming van de vertegenwoordigers van deze dienst niet
voldoende. Van belang is eveneens de bereidheid van alle deelnemers aan het
normalisatieproces. De Commissie is voornemens in 2002 een document op te stellen
over normalisatie en milieubescherming.

III.2.

Normalisatie en marktbehoeften

11.

In zijn Resolutie van 1999 nodigde de Raad de Europese normalisatieorganisaties uit
om zich aan nieuwe marktbehoeften aan te passen door diversificatie van hun aanbod
van producten en diensten en de ontwikkeling van een getrapt systeem van
producten. De Raad verzocht de Commissie ook te onderzoeken hoe een
communautair beginselenkader dient te worden ontwikkeld met het oog op het
gebruik van nieuwe normalisatie-instrumenten en of verschillen tussen normalisatie
op ICT-gebied en normalisatie op andere gebieden kunnen worden aangepakt20.

12.

De acceptatie van normalisatie houdt verband met de marktrelevantie van
normen en niet alleen met de deelname van de betrokken partijen. Marktrelevantie
hangt grotendeels af van de kwaliteit en technologische geavanceerdheid van
normen, de toepasbaarheid, neutraliteit en ontwikkelingstijd ervan. Hoewel de
catalogus van Europese geharmoniseerde normen is uitgebreid als reactie op
mandaten in het kader van de nieuwe aanpak en andere Europese richtlijnen21,
worden de meeste Europese normen (EN's) toch louter als reactie op marktbehoeften
opgesteld. Aangezien marktbehoeften voortdurend veranderen, kunnen nieuwe
normalisatieproducten en –diensten evenwel toegevoegde waarde tot stand
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Permanente aanbesteding 2001/S117-079423, PB S 117 van 21.6.2001.
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brengen voor de gebruikers ervan en een aanvulling vormen op de bestaande reeks
producten en diensten van de normalisatieorganisaties.
13.

De snelle ontwikkeling van technologieën en processen in sommige sectoren, met
name in die van de informatie- en communicatietechnologie (ICT), heeft de even
snelle opstelling van gemeenschappelijke specificaties noodzakelijk gemaakt. Er
moet verder worden nagedacht over de manier waarop normalisatie de mededinging
kan bevorderen en de publieke belangen kan behartigen en over de rol van nieuwe
mondiale bedrijfsoverlegcentra in de ICT-sector. Maar ook in andere sectoren,
bijvoorbeeld op milieugebied, is de lange tijd die het vergt om tot een Europese norm
te komen reden tot zorg, aangezien milieuproblemen in de tussentijd blijven bestaan
en misschien erger worden. Vanwege het soms zeer langdurige
besluitvormingsproces in normalisatieorganisaties is het aantal particuliere consortia
en fora dat zich bezighoudt met het opstellen van de door de markt vereiste
specificaties, sterk toegenomen. Er valt echter een hernieuwde belangstelling voor
stabielere zakelijke en technische oplossingen op ICT-gebied te constateren en een
voorzichtige toenadering tussen consortia en normalisatieorganisaties ligt in de lijn
der verwachting.

14.

De trend om gemeenschappelijke specificaties te ontwikkelen buiten de
normalisatieorganisaties om heeft zich tot buiten de ICT-sector uitgebreid en de
behoefte aan snelle consensusvorming en snelle opstelling van gemeenschappelijke
specificaties is in de normalisatiesector steeds algemener geworden. De specifieke
bepalingen in communautaire wetgeving met betrekking tot normalisatie op
ICT-gebied22, met name bij overheidsopdrachten, zijn daarom minder belangrijk
geworden. Er is ook een tendens om niet-technische documenten waarover consensus
bestaat, zoals richtsnoeren en gedragscodes, in een bepaalde sector of vakgebied te
gebruiken. Tot de overige werkzaamheden ter ondersteuning van normalisatie
behoort het verlenen van adviserende en ondersteunende diensten voor gebruikers
van normen en marktobservatiefuncties.

15.

De noodzaak om sneller normalisatie-instrumenten te leveren (de factor
“doorlooptijd”) heeft geresulteerd in een nieuw scala van instrumenten van de
Europese normalisatieorganisaties. CEN is gestart met de opstelling van
workshopafspraken (CWA's). Voorstellen voor workshops op Europees niveau
kunnen door iedere belangstellende partij worden gedaan en deelname staat ook voor
alle belangstellende partijen (en niet alleen voor leden) open. Een CWA is in
beginsel gebaseerd op een bedrijfsplan, dat voor commentaar op het web wordt
geplaatst. De workshopafspraak vertegenwoordigt de consensus onder de
workshopdeelnemers. De ETSI-norm is een normatief document. Goedkeuring
vindt plaats na stemming van de ETSI-leden. De ETSI-norm kan worden omgezet in
een Europese norm na het doorlopen van de daarvoor vereiste procedures.

16.

CEN, Cenelec en ETSI hebben ook overeenstemming bereikt over drie nieuwe
gemeenschappelijke instrumenten, die zullen worden toegevoegd aan hun
respectievelijke verzameling Europese normen (EN's) en opgenomen in hun
productenpakket. De technische specificatie zou kunnen dienen als een uitgangspunt
voor specificaties die buiten het officiële circuit worden ontwikkeld. De gids is een
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Beschikking van de Raad 87/95/EEG betreffende de normalisatie op het gebied van de
informatietechnologieën en telecommunicatie.
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informatiedocument dat zich zowel tot gebruikers als opstellers van normen richt.
Het technisch rapport is een informatiedocument dat technische oplossingen
beschrijft en informatie over het gebruik van normen verschaft.
17.

De Europese normalisatieorganisaties hebben grote flexibiliteit aan de dag gelegd bij
de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en hebben bereidheid getoond op
beleidsinitiatieven te reageren. Verdere inspanningen ter bevordering van nieuwe
instrumenten als reactie op (nieuwe) marktbehoeften moeten nieuwe deelnemers
aantrekken. Wat dit betreft zal de bereidheid van normalisatieorganisaties om door
nieuwe deelnemers in gang gezette werkzaamheden op een open en ontvankelijke
manier te integreren van essentieel belang zijn. De eerste resultaten betreffende het
verruimde productenpakket van de Europese normalisatieorganisaties kunnen
worden geïllustreerd aan de hand van het succesverhaal van de CWA's. Sinds 1998
zijn meer dan 30 workshops opgezet op verschillende ICT- en andere gebieden. De
workshops hebben meer dan 1300 deelnemers getrokken en tot 36 CWA's geleid.

18.

In juni 2000 steunde de Europese Raad van Feira in Portugal het uitgebreide
actieplan eEurope 200223, daarmee voortbordurend op het eEurope-initiatief van de
Commissie van december 1999. Dit initiatief wil een snellere invoering van digitale
technologieën in Europa bewerkstelligen en ervoor zorgen dat alle Europeanen over
de noodzakelijke vaardigheden beschikken om deze technologieën te gebruiken. Het
initiatief speelt een centrale rol op de agenda voor economische en sociale
vernieuwing van Europa zoals de Commissie op de Europese Raad van Lissabon
heeft uiteengezet. Er zijn ambitieuze doelstellingen en strikte termijnen voor de
verwezenlijking van het initiatief vastgesteld. In juni 2000 stelden de drie Europese
normalisatieorganisaties een gemeenschappelijk evolutief actieplan op: The
contribution of European standardisation to the e-Europe Initiative24. Dit
gezamenlijke programma zet uiteen welke normalisatiewerkzaamheden nodig zijn
om de beleidsdoelen en de termijnen te halen en er staat in vermeld hoe hierop zal
worden toegezien. Vervolgens is tussen de Commissie en de Europese
normalisatieorganisaties een overeenkomst gesloten voor de verlening van
communautaire steun voor deze normalisatiewerkzaamheden waar dit nodig is.

19.

Tussen de Commissie en het raadgevend comité van hoge ambtenaren voor
normalisatie en conformiteitsbeoordeling hebben besprekingen plaatsgevonden over
het belang van nieuwe instrumenten voor het overheidsbeleid. De conclusie was dat
de overheid wellicht toezicht wil houden op de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten of deze wil onderzoeken met het oog op mogelijke negatieve effecten
op de mededinging25. In bepaalde gevallen kan het van belang zijn om nieuwe
instrumenten in communautair beleid te gebruiken. Ze kunnen voor alle soorten
communautaire werkzaamheden worden ingezet, ook op gebieden waar in een
betrekkelijk korte tijdspanne consensus of een consensusvormend proces is vereist.
Als marktinstrumenten zijn ze van bijzonder belang voor werkzaamheden ter
verbetering van het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, als
stimulans voor de interne markt en ter versterking van de band met onderzoek,
ontwikkeling en innovatie. Nieuwe instrumenten moeten evenwel niet worden

23
24
25

COM(2001) 140 def. van 13.3.2001.
http://www.cenorm.be/isss/Major_Activities/eEurope/eeur.htm,
http://www.etsi.org/eeurope/eeurope.htm.
Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale
samenwerkingsovereenkomsten, PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2-30.
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verward met formele normen. Uit de besprekingen is ook gebleken dat in het huidige
stadium van ontwikkeling nieuwe instrumenten ontoereikend lijken om
geharmoniseerde normen te vervangen. Dit geldt zowel ten aanzien van de
ondersteuning van nieuwe-aanpakrichtlijnen als voor de behandeling van
onderwerpen zoals veiligheid en gezondheid op het werk. Nieuwe instrumenten zijn
dan ook hiervoor niet bedoeld.
20.

Om het gebruik van nieuwe instrumenten bij overheidsbeleid te bevorderen, moeten
de documenten, werkmethoden en organisaties die nieuwe instrumenten
voortbrengen, beantwoorden aan bepaalde beginselen die de aanvaardbaarheid ervan
waarborgen. Als reactie op de Resolutie van de Raad van 1999 hebben de diensten
van de Commissie een werkdocument26 opgesteld, dat een uitvoerige beschrijving
bevat van deze beginselen en hebben ze overleg gepleegd met een raadgevend
orgaan dat uit vertegenwoordigers van de lidstaten is samengesteld. Na verdere
besluiten van de Europese normalisatieorganisaties en hun leden betreffende een
getrapt systeem van producten en een verdere uitbreiding van het scala van
instrumenten zal dit document opnieuw worden besproken. Indien nodig zal het dan
ook een officiëlere status krijgen.

21.

De nieuwe instrumenten en diensten van de Europese normalisatie lijken niet altijd
volledige steun te genieten op nationaal niveau. Grotere inzet van de kant van
nationale normalisatieorganisaties en de lidstaten is evenwel nodig om nieuwe
instrumenten te steunen en de ontwikkeling van met elkaar strijdige oplossingen te
voorkomen. Een regelmatige uitwisseling van informatie over nieuwe
instrumenten tussen de nationale en Europese normalisatieorganisaties biedt
mogelijkheden voor het gebruik van synergieën en voor het aanvangen van
werkzaamheden op Europees niveau, op het juiste moment en waar nodig.

III.3.

De rol van de overheid

22.

Overheidsbeleid moet gericht zijn op het compenseren van marktonvolkomenheden
en op het verwezenlijken van sommige van de mogelijke sociaal-economische
voordelen van normalisatie, zoals steun van het MKB en het bevorderen van de
belangen van werknemers, consumenten en het milieu. Innovatiebeleid moet op zijn
beurt tot doel hebben het juiste evenwicht te vinden tussen de middelen om de
rechten van vernieuwers te beschermen, zoals octrooien, en de middelen om
innovatie te verspreiden door middel van open en vrijwillige normen. Het is daarom
in het belang van de overheid om een stabiel en transparant wettelijk, politiek
en financieel kader voor normalisatie in stand te houden27.

23.

De Resolutie van de Raad van 199928 benadrukte het legitieme belang van de
overheid bij Europese normalisatie, gezien de nieuwe dimensie die deze heeft
gekregen omdat er op communautaire beleidsgebieden ruimschoots gebruik van
wordt gemaakt. De Commissie heeft de mogelijkheden van normen toegelicht in haar
mededeling over een ruimer gebruik van normalisatie bij het communautaire
beleid.29 Bijgevolg hebben de Europese normalisatieorganisaties als reactie op
het Europese beleid hun werkgebieden verder uitgebreid. Een en ander laat zien

26
27
28
29
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Resolutie van de Raad van 28.10.1999, PB C 141 van 19.5.2000.
Zie hierboven.
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dat er een geest van partnerschap bestaat tussen de Europese regelgever en de
Europese normalisatieorganisaties, zoals blijkt uit hetgeen volgt.
23.1.

Europese normen kunnen een belangrijke rol spelen bij defensieaankopen van
nationale ministeries en bewapeningsbureaus. Studies hebben uitgewezen dat het
vervangen van nationale militaire specificaties door Europese of internationale
civiele normen tot meer efficiëntie en tot lagere kosten voor de overheid kan leiden.
In november 2000 heeft de Commissie een conferentie gehouden over aankoopbeleid
op defensiegebied in de 21e eeuw. Tijdens deze conferentie werd onder meer de
mogelijkheid onderzocht de normalisatieprocessen in de defensiesector op Europees
niveau te harmoniseren en raakvlakken met civiele normalisatie tot stand te brengen.
De Europese normalisatieorganisaties waren uitgenodigd een bijdrage te leveren aan
het debat en CEN werd aangewezen als platform voor het samenstellen van een
Europees handboek voor normen en procedures op defensiegebied.

23.2.

Uit het witboek over voedselveiligheid30, dat begin 2000 werd gepubliceerd, blijkt
dat de Commissie het als een van haar voornaamste prioriteiten beschouwde om te
zorgen voor de hoogste normen op het vlak van voedselveiligheid in de EU. In dit
verband zij opgemerkt dat analysemethoden noodzakelijk zijn voor de controle op de
naleving van veiligheidsvereisten voor voedsel of materialen die met voedsel in
contact komen. Gezien de zeer snelle vooruitgang op het gebied van de ontwikkeling
van nieuwe analytische methoden tracht de Commissie in principe het wettelijk
vastleggen van analysemethoden te vermijden, zelfs indien het in sommige gevallen
wenselijk was. Het opstellen van kwaliteitscriteria voor gevalideerde methoden is
een flexibelere aanpak en verdient de voorkeur. Gevalideerde methoden bieden
handhavingsinstanties, het bedrijfsleven en certificeringslaboratoria de middelen om
conformiteit met wettelijke grenswaarden te waarborgen. Het gebruik van Europese
normen is een manier om voor een zekere mate van harmonisatie op dit gebied te
zorgen. CEN heeft reeds zo'n 50 normen op het gebied van "Voedselanalyse Horizontale methoden" vastgesteld en heeft een opdracht gekregen voor
28 analysemethoden op het gebied van materiaal dat met voedsel in contact komt.

23.3.

Ook op het nieuwe gebied van elektronische diensten en andere ontwikkelingen
betreffende de informatiemaatschappij kan Europese normalisatie ondersteuning
bieden aan Europese wetgeving en beleidsinitiatieven zoals eEurope. De Richtlijn
betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen
(1999/93/EG)31 en het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
–diensten32 zijn hier voorbeelden van. Eerstgenoemde richtlijn doet een beroep op de
gezamenlijke werkzaamheden van een gespecialiseerde groep voor elektronische
handtekeningen en van CEN en ETSI om de normen te verschaffen die nodig zijn
ter ondersteuning van de eisen van de richtlijn inzake elektronische
handtekeningen33. Het voorstel voor een richtlijn voorziet in de keuze van geschikte
technische oplossingen voor elektronische communicatiediensten die met het oog op
de instandhouding van samenhang en interoperabiliteit op de interne markt, door de
Europese normalisatieorganisaties van een officiële status zouden worden voorzien.

30
31
32
33

COM(1999) 719 def. van 12.1.2000.
Richtlijn 1999/93/EG, PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.
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Meer informatie over de European Electronic Signature Standardisation Initiative (EESSI) is
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23.4.

Op het gebied van telematica in het wegverkeer en intelligent vervoer vordert
Europese normalisatie op gebieden zoals het verzamelen, uitwisselen en uitzenden
van verkeersinformatie, speciale korteafstandscommunicatie (DSRC = Dedicated
Short Range Communication) voor toepassingen als tolheffing, normen voor
mens/machine interfaces en chipkaarten. Belangrijk is de grensoverschrijdende
interoperabiliteit van elektronische tolheffingsystemen om het verkeer in Europa niet
te belemmeren. De Commissie verzoekt CEN zijn werkzaamheden voor de
ontwikkeling, validering en beproeving van DSRC en andere aanverwante normen te
voltooien.34 Naast de werkzaamheden van het CEN zijn op dit gebied ook
vorderingen gemaakt door forums en consortia en volgens de intentieverklaringen
door de belanghebbende partijen.

24.

Het ruimere gebruik van normen door overheden houdt verband met de aanzienlijke
inspanningen die zijn geleverd ter verbetering en vereenvoudiging van het
regelgevend kader in de EU. De Europese Raad van Lissabon benadrukte dat
bedrijfsleven en burgers behoefte hebben aan een regelgevend kader dat duidelijk,
effectief en werkbaar is in een snel veranderende wereldmarkt, en dat formele
regelgeving niet altijd het antwoord vormt35. Alternatieve, aanvullende benaderingen
kunnen soms effectievere oplossingen bieden. De uitdaging bestaat erin te zorgen
voor hoge beschermingsniveaus en tegelijkertijd overregulering te vermijden36. De
nieuwe aanpak van technische harmonisatie en normalisatie is een model dat deze
twee vereisten combineert, en de Raad heeft de Commissie verzocht te onderzoeken
of de nieuwe aanpak in nog niet bestreken sectoren kan worden toegepast als
middel om waar mogelijk de wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen37.

24.1.

Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn inzake algemene
productveiligheid, die Richtlijn 92/59/EEG van de Raad moet vervangen38 heeft
onder meer tot doel de criteria voor de beoordeling van productveiligheid beter te
definiëren en de rol van Europese en nationale normen op dit gebied te
verduidelijken. Het voorstel moet – overeenkomstig de filosofie van de nieuwe
aanpak – waarborgen dat producten die voldoen aan Europese normen die door de
Europese normalisatieorganisaties zijn opgesteld krachtens een door de Commissie
gegeven en gepubliceerd mandaat, geacht worden met de algemene veiligheidseisen
van de richtlijn in overeenstemming te zijn.

24.2.

Op 7 februari 2001 keurde de Commissie het Groenboek geïntegreerd
productbeleid goed39. Doel van dit groenboek is het op gang brengen van een debat
over de maatregelen die op Europees niveau kunnen worden genomen om de
milieuprestaties van een brede reeks producten gedurende hun hele levenscyclus te
verbeteren. In het groenboek wordt normalisatie als een van de mogelijke
instrumenten voor het bereiken van de doelstellingen van het geïntegreerd
productbeleid genoemd. Er wordt dan ook een oproep gedaan om ideeën in te dienen
over de manier waarop de nieuw aanpak het best op de nieuwe initiatieven op het
gebied van productontwerp kan worden toegepast en over de manier waarop
milieu-eigenschappen systematisch in productnormen kunnen worden geïntegreerd.

34
35
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37
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COM(1998) 795 def. van 21.12.1998.
COM(2001) 79 van 7.2.2001.
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24.3.

Er wordt gewerkt aan een Commissievoorstel voor een richtlijn om de vereisten
betreffende het milieuvriendelijk ontwerp van elektrische en elektronische
apparaten te harmoniseren en om het gebruik van geharmoniseerde normen
mogelijk te maken40. De voorgestelde richtlijn beoogt het vrije verkeer van
dergelijke producten binnen de interne markt te waarborgen en de effecten ervan op
het milieu te verbeteren, zodat tevens wordt gezorgd voor een efficiënt gebruik van
hulpbronnen en voor een hoog niveau van milieubescherming, overeenkomstig de
doelstellingen van duurzame ontwikkeling41.

25.

Het partnerschap tussen de Gemeenschap en de Europese normalisatieorganisaties
vereist een afzonderlijke rol voor elk van de partijen. De Raad benadrukte dit in 1999
bij zijn verzoek om nieuwe mechanismen voor samenwerking en transparantie in het
leven te roepen42. Aanvullend op de Algemene richtsnoeren voor de samenwerking
tussen de Europese Commissie en de Europese normalisatieorganisaties van 198443
en de Resolutie van de Raad van 199244 hebben de diensten van de Commissie een
werkdocument over de rol van overheidsinstanties bij normalisatie opgesteld45.
In dit document wordt ervan uitgegaan dat overheden verplichtingen op het gebied
van het openbaar belang moeten vervullen en daarbij de vrijwillige aard van
normalisatie en de onafhankelijkheid van de normalisatieorganisaties moeten
respecteren. Het document is vooral gericht op normalisatie in het kader van de
nieuwe aanpak.

26.

Wanneer een overheid ziet dat een geharmoniseerde norm niet geheel beantwoordt
aan de essentiële vereiste(n) van een nieuwe-aanpakrichtlijn, kan de publicatie van
de referenties van de norm of relevante delen ervan worden ingetrokken. Dit
geschiedt door middel van een “vrijwaringsclausule voor normen” die ook wel een
"formeel bezwaar" wordt genoemd. Er zijn uitgebreide richtsnoeren opgesteld
voor de administratieve procedure voor formele bezwaren van lidstaten of de
Commissie tegen geharmoniseerde normen, in samenwerking met het adviescomité
dat is ingesteld krachtens Richtlijn 98/34/EG46. Opgemerkt dient te worden dat er op
het totale aantal geharmoniseerde normen in het kader van de nieuwe aanpak sinds
1999 tegen tien normen formeel bezwaar is aangetekend.

27.

Ter verdere verbetering van het stelsel en ter voorkoming van formele bezwaren,
zouden de Europese normalisatieorganisaties aanvullende mechanismen kunnen
goedkeuren, zoals de Raad en het Europees Parlement hebben voorgesteld. Een
mogelijkheid is de transparantie van de Europese stelsel verder te vergroten en
informatie te verschaffen over resterende voorbehouden van belanghebbenden op
nationaal niveau. De Commissie deed dit voorstel tijdens besprekingen met de
Europese normalisatieorganisaties. Alleen van CEN is bekend dat het gevolg heeft
gegeven aan dit voorstel.

40
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http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/eee/index.htm.
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III.4.

Efficiëntie

28.

De industrie, de overheid en andere betrokken partijen hebben er belang bij te
beschikken over een efficiënt normalisatiestelsel, dat hen in staat stelt normen op te
stellen en goed te keuren die een hoge kwaliteit bezitten en binnen een redelijke tijd
beschikbaar zijn, zodat ze op doeltreffende wijze op de markt kunnen worden
gebruikt. Het beheer van het normalisatieproces behoort op de eerste plaats tot
de verantwoordelijkheid van de Europese normalisatieorganisaties en hun
leden. Sinds 1999 zijn deze organisaties bezig met de herziening van hun
werkwijzen teneinde de efficiëntie te vergroten en de consensus te verbeteren.

29.

On-linewerken, het gratis leveren van instrumenten ook via internet en een
ruimer gebruik van internettoepassingen hebben ETSI op het gebied van efficiëntie
een leidende positie gegeven. Bij CEN is de uitvoering van een soortgelijk project,
eCEN genaamd, in een ver gevorderd stadium. Dit project richt zich op het werken
aan, de toegang tot en het bestellen van normen via internet. Daarnaast heeft CEN
een benchmarkinginitiatief op touw gezet om beste praktijken vast te stellen op
een aantal gebieden. Cenelec heeft een auditsysteem in het leven geroepen om de
werking van zijn technische comités te beoordelen op basis van gedefinieerde
benchmarks. Hoewel de drie Europese normalisatieorganisaties qua opzet en
organisatie van elkaar verschillen, zouden ze ongetwijfeld van elkaar kunnen leren
door het uitwisselen van beste praktijken. Op verzoek van de Raad47 maakte ETSI
gebruik van indicatieve stemming om de toegang voor alle belangstellende partijen
in een zo vroeg mogelijk stadium in het proces te verbeteren en om knelpunten - en
daarmee de kans op nodeloze vertragingen - te vermijden. De introductie van
elektronisch werken in CEN zal ook de mogelijkheid van indicatieve stemming
openen.

30.

Op nationaal niveau zijn verschillende maatregelen genomen. Een goed voorbeeld
is het benchmarkingproject van de Finse normalisatieorganisatie, een initiatief
waaraan de Commissie een financiële bijdrage heeft geleverd. Dit project heeft
geresulteerd in de vaststelling van 59 beste praktijken in de normalisatieprocessen
van vier nationale normalisatieorganisaties. Vaststelling van beste praktijken vond
plaats op gebieden als consumentendiensten, management, verkoop en marketing.
Het project werd afgesloten met een aantal operationele aanbevelingen voor de groep
deelnemende normalisatieorganisaties en met specifieke aanbevelingen voor elke
organisatie afzonderlijk. Verder is een aantal studies uitgevoerd naar de invloed van
normen, elk vanuit een andere gezichtshoek48.

31.

Teneinde het beeld volledig te maken en vast te stellen welke punten van belang zijn
voor de verdere verbetering van de normalisatie en het normalisatiebeleid, is de
Commissie op verzoek van de Raad49 begonnen met een onderzoek naar het
algehele effect van normalisatie in de EU en de EVA. Een extern onderzoeksteam
kreeg opdracht om te onderzoeken welke aspecten van economie en samenleving
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Punt 23 van de Resolutie van 28.10.1999, PB C 141 van 19.5.2000.
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Manchester Business School, 2000.
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door normen zijn beïnvloed en in welke mate dat het geval is50. Het onderzoek richt
zich op aspecten als gezondheid en veiligheid van werknemers,
consumentenbescherming, milieu, innovatie en handel. Gegevens voor zulk een
effectbeoordeling zullen worden verzameld voor sommige van de sectoren die in het
kader van de nieuwe aanpak worden geregeld. Andere sectoren die aandacht
verdienen, zijn toekomstige groeisectoren waar de invloed van Europese normen
aanzienlijk zou kunnen zijn. In het kader van het communautair
onderzoekprogramma inzake concurrerende en duurzame groei wordt momenteel
ook een studie verricht naar de interactie tussen "Normalisatie en intellectuele
eigendomsrechten"51. De bedoeling is onderzoek te verrichten naar het technisch,
juridisch en economisch verband tussen het normalisatieproces en de registratie van
intellectuele eigendomsrechten (octrooien, handelsmerken, auteursrechten,
softwarebescherming).
32.

Sinds 1999 is er bij het werken aan Europese normen vooruitgang geboekt. Bijlage 1
laat de ontwikkeling zien van het aantal Europese normen dat in de laatste
achttien maanden is goedgekeurd. Hieruit blijkt dat de Europese normen slechts
voor een gering gedeelte in het kader van een mandaat van de Commissie worden
ontwikkeld, terwijl het leeuwendeel op initiatief van de markt tot stand komt. Dit
aspect wordt gestaafd door het feit dat de Europese normalisatiekosten voor meer
dan 90% door de marktdeelnemers worden gedragen.

33.

Wat normalisatie in het kader van de nieuwe-aanpakrichtlijnen betreft, is het
programma van geharmoniseerde normen op het gebied van speelgoed, nietautomatische weeginstrumenten, gastoestellen en drukvaten van eenvoudige vorm zo
goed als afgerond. Goede vooruitgang is te melden voor persoonlijke
beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, twee gebieden die onder nieuweaanpakrichtlijnen vallen. Ook bij de Europese normalisatie op het gebied van de
veiligheid van machines is vooruitgang geboekt en er zijn nu meer dan 360
geharmoniseerde normen, bij 250 waarvan het vermoeden van overeenstemming met
de eisen van de communautaire wetgeving bestaat. Er staat een programma op stapel
van meer dan 700 geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn inzake
drukapparatuur. Tegen medio 2001 waren zo’n 450 normen gereed, waarvan 50
geharmoniseerd. Veel werk wordt nog verwacht voor verpakking en
verpakkingsafval, explosieven voor civiele toepassingen, mogelijk explosieve
omgevingen en pleziervaartuigen. Normalisatiewerk op het laatstgenoemde gebied
geschiedt in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Normalisatie
(ISO). Ook wat elektrotechnische normalisatie betreft zijn er vorderingen te melden
en eind 2000 was 84% van de Europese geharmoniseerde normen geratificeerd. Dit
werk is in hoofdzaak gebaseerd op het overeenkomstige werk van de Internationale
Elektrotechnische Commissie (IEC) op het gebied van elektromagnetische
compatibiliteit, elektrische apparatuur voor de huisartsen- en dierenartsenpraktijk,
elektrische apparatuur voor spoorwegen en elektrische veiligheid van machines.

34.

Tot voor kort bestonden er geen geharmoniseerde normen voor bouwproducten.
Hierin is verandering gekomen en een belangrijke stap in dit verband was de
overeenkomst inzake de eerste geharmoniseerde normen voor bouwproducten.
Tot deze eerste groep geharmoniseerde normen behoren normen voor cement, vaste
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brandbestrijdingssystemen, geotextiel, draagconstructies en hijstoestellen. Nog eens
zestig normen bevinden zich in het laatste stadium van ontwikkeling en een even
groot aantal zal volgens de planning eind 2001 gereed zijn. Naar verwachting zal
deze ontwikkeling de interne markt voor bouwproducten doen opleven, doordat
technische handelsbelemmeringen verdwijnen, nieuwe markten ontstaan en de kosten
van naleving verminderen. In het algemeen en als middel ter verbetering van de
efficiëntie in het kader van normalisatiemandaten heeft de Commissie nu een
regeling getroffen voor het houden van geregelde evaluatiebesprekingen met de
sector om na te gaan of er vooruitgang valt te constateren en zo niet de financiële
steun te beëindigen.
35.

Mandaten zijn referentiedocumenten voor normalisatieactiviteiten, waarmee
overheden de Europese normalisatieorganisaties verzoeken technische specificaties
te ontwikkelen. Richtlijn 98/34/EG verschaft het algemene kader voor het opstellen
van mandaten, die kunnen worden aangevuld met bepalingen in afzonderlijke
richtlijnen op basis van deze richtlijn. Normalisatiemandaten zijn belangrijke
schakels tussen overheidsbeleid en de vrijwillige normalisatiesector. Sinds 1999
heeft de Commissie 26 mandaten aan de Europese normalisatieorganisaties
overgelegd. Daarvan houden er dertien verband met de nieuwe aanpak, 7 met
consumentenbeschermingseisen zoals voor aanstekers, ladders, de brandveiligheid
van nachtkleding, kinderveiligheid, enz. De overige hebben betrekking op wetgeving
op gebied van energie, milieubescherming en de interne markt (postdiensten).
Normalisatiewerkzaamheden
betreffende
de
interoperabiliteit
van
het
hogesnelheidsspoorwegnet hebben geleid tot 52 Europese normen, en nog eens 49
waar momenteel aan wordt gewerkt. Een ander voorbeeld van een mandaat dat het
openbaar belang raakt, is gericht op normalisatiewerkzaamheden op het gebied van
humanitaire mijnopruiming.

36.

De Raad heeft benadrukt dat mandaten52 nauwkeurig en efficiënt moeten worden
opgesteld en dat nauwlettend moet worden toegezien op normalisatie die onder
mandaten valt53. Ter verbetering van de werkingssfeer, de opstelling en het beheer
van mandaten en ter aanvulling op een toekomstige uitgave van de gids voor de
nieuwe aanpak hebben de diensten van de Commissie samen met de lidstaten een
werkdocument aangaande de rol en de opstelling van normalisatiemandaten
samengesteld en besproken54. Als vervolg hierop brengt de Commissie een
soortgelijk document uit over het toezicht op normalisatiemandaten.

III.5.

Financiering

37.

De kwestie van de toekomstige financiering van Europese normalisatie zal steeds
belangrijker worden. Om ervoor te zorgen dat de industrie een bijdrage blijft leveren,
zal het systeem aantrekkelijk moeten blijven en zijn toegevoegde waarde ten
behoeve van het concurrentievermogen moeten bewijzen. Anders dan ETSI, dat
meer via de ledenbijdragen wordt gefinancierd, zijn het CEN- en het Cenelecsysteem in grote mate afhankelijk van de verkoop van normen door hun nationale
leden. De verkoop komt onder toenemende druk te staan. De nationale
normalisatieorganisaties in Europa constateren nu dat hun normenverzamelingen niet
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Resolutie van de Raad van 28.10.1999, PB C 141 van 19.5.2000.
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alleen steeds meer op elkaar gelijken, maar ook dat zij gemakkelijker elektronisch
beschikbaar zijn. De concurrentie op het gebied van verkopen wordt feller en krijgt
steeds meer een grensoverschrijdend karakter. De vraag is dan ook hoe het Europese
normalisatiestelsel, dat is gebaseerd op gedecentraliseerde nationale organisaties van
verschillende grootte, financieel zal kunnen overleven. Deze kwestie wordt nog
urgenter gezien het vooruitzicht dat normalisatieorganisaties uit kandidaat-lidstaten,
die alle een relatief geringe omvang hebben, de komende jaren deel zullen gaan
uitmaken van Europese normalisatieorganisaties.
38.

De Raad heeft deze kwestie aan de orde gesteld en de Commissie stelde de Europese
normalisatieorganisaties voor terzake een gezamenlijk onderzoek te verrichten. De
drie organisaties gingen ieder afzonderlijk na hoe ze de nieuwe uitdagingen het best
het hoofd kunnen bieden.

38.1.

CEN gaf een managementadviesbureau opdracht een onderzoek te verrichten naar
zijn financieringssysteem. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het hoofdzakelijk
marktdeelnemers zijn die het CEN-systeem financieren. In 2000 droegen ze 93%
bij van de totale geraamde kosten van 700 miljoen euro. De relatief kleine
bijdragen van de Europese Gemeenschap en de EVA (2%) kunnen als een goede
investering worden beschouwd, gezien de relatief grote invloed die de EG en de
EVA via dit systeem uitoefenen. Uit het onderzoek komt ook overduidelijk naar
voren dat de betrokkenheid van de marktdeelnemers, met name de industrie, zal
afhangen van de verbetering van de efficiëntie en het gebruiksgemak van het
systeem. In het onderzoek werd aanbevolen nader onderzoek te verrichten naar
alternatieve bronnen voor de financiering van normalisatieactiviteiten of nieuwe
typen normalisatie zoals workshopafspraken (zie ook III.2). Gesteld werd dat de
diversificatie van normalisatieproducten en andere diensten essentieel was om een
aantrekkelijk CEN-systeem in stand te houden. De Commissie juicht het initiatief
van CEN om het financieringssysteem te onderzoeken toe en benadrukt dat de
bevindingen van het onderzoek in grote lijnen overeenkomen met de prioriteiten voor
EG/EVA-steun aan CEN. Volgens de Commissie echter wordt de rol van het CEN
Management Centre steeds belangrijker, met name om de cohesie binnen het zich
uitbreidende systeem te versterken.

38.2.

Ook het ETSI-onderzoek laat zien dat het grootste deel van de normalisatiekosten
door leden wordt betaald via hun rechtstreekse deelname aan de werkzaamheden.
ETSI wil zijn ledental op peil houden en uitbreiden, bijvoorbeeld met
“internetdeelnemers”. Om dit groeiende ledental aan te houden, ziet ETSI in dat het
noodzakelijk is een hoge mate van efficiëntie te waarborgen, een scala van
instrumenten te bieden en open te staan voor projecten met partners die de beginselen
van normalisatie zijn toegedaan, zoals het geval is bij het partnerschapsproject van de
derde generatie. Het onderzoek geeft verder aan dat erkenning van en steun voor het
EG/EVA-beleid essentieel is voor ETSI-leden.

38.3.

CENELEC lijkt voor dezelfde uitdagingen te staan, maar stelde zich minder
proactief op bij het aangaan ervan; deze instelling heeft besloten haar acties te
baseren op de bevindingen van het CEN-onderzoek.

39.

Sinds 1990 hebben de Europese Gemeenschap en de EVA hun steun voor het
Europese normalisatiestelsel vooral gericht op de opstelling van Europese
geharmoniseerde normen voor de tenuitvoerlegging van nieuwe-aanpakrichtlijnen.
Vanaf 1998 berustte de financiële EG/EVA-steun op drie pijlers. Steun werd
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besteed aan a) de centrale secretariaten van de Europese normalisatieorganisaties, b)
de kwaliteit van het normalisatieproces en c) het uitvoeren van specifieke
normalisatietaken. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit hadden betrekking
op de werkzaamheden van de adviseurs op het gebied van de nieuwe aanpak en op
vertalingen in de minder gangbare talen van de Gemeenschap. Specifieke taken
waren onder meer de opstelling van geharmoniseerde normen in verband met de
nieuwe-aanpakrichtlijnen, Europese normen in verband met communautaire
beleidsvormen zoals consumentenbescherming, of normalisatieactiviteiten in
verband met Europese beleidsinitiatieven zoals eEurope.
40.

In 2001 werd de EG/EVA-steun voor de Europese normalisatieorganisaties
geëvalueerd teneinde de samenhang, efficiëntie en zichtbaarheid van Europese
normalisatie te vergroten, zowel op Europees als op internationaal niveau. Om deze
doelstellingen nog beter te verwezenlijken en overeenkomstig de beginselen van
gezond financieel beheer, heeft de Commissie met de drie Europese
normalisatieorganisaties overeenstemming bereikt over een lijst van taken en
gevraagd om geregelde verslagen over de afzonderlijke taken. Deze nieuwe regeling
geeft voorrang aan a) het verbeteren van de bewustmaking en planning op het gebied
van nieuwe normalisatieactiviteiten, b) het totstandbrengen van een beter beheer van
normalisatiewerkzaamheden en de respectieve financiële procedures, c) het invoeren
van elektronische hulpmiddelen om het normalisatieproces te versnellen en een
bredere participatie mogelijk te maken, d) het verbeteren van de prestaties en het
marktbelang door het opzetten van een benchmarkingprogramma tussen de drie
Europese normalisatieorganisaties onderling, en e) het verbeteren van de informatie
en communicatie over de voordelen van Europese normalisatie voor het EU-beleid.

III.6.

Uitbreiding van de EU en de internationale dimensie

41.

Normen, en in het bijzonder internationale normen, kunnen de handel en de toegang
tot de markt bevorderen, de kwaliteit en de veiligheid van producten en diensten
verbeteren en bijdragen tot grensoverschrijdende verspreiding van kennis,
technologie en beheerspraktijken. Daarom zijn ze een essentieel element geworden in
de economische integratie en de wereldhandel. Met betrekking tot de Europese
integratie heeft de Raad in 1999 de inspanningen van de kandidaat-lidstaten en hun
normalisatie-instellingen om lid te worden van de Europese normalisatieorganisaties
nadrukkelijk verwelkomd55.

42.

Vrijwel alle kandidaat-lidstaten zijn leden van ETSI, meestal vanwege hun CEPTlidmaatschap (Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie) en door directe
participatie van ondernemingen en overheidsorganisaties in ETSI. Bovendien zijn de
normalisatieorganisaties van de kandidaat-lidstaten geaffilieerde leden van CEN en
Cenelec, die ernaar streven volwaardige leden te worden. De nationale
normalisatieorganisatie van Tsjechië is sinds 1997 volwaardig lid van CEN en
Cenelec. Sinds 1999 hebben de geaffilieerde leden van de Europese
normalisatieorganisaties zich veel inspanningen getroost ter voorbereiding op
het volwaardige lidmaatschap. De belangrijkste criteria om voor het volwaardige
lidmaatschap in aanmerking te komen, zijn de omzetting van 80% van de Europese
normen (EN's) en de aanvaarding van het auteursrechtbeleid van CEN en Cenelec.
Verder moeten de kandidaat-lidstaten zorgen voor een wettelijk kader, waarbinnen
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Resolutie van de Raad van 28.10.1999, punt 17, PB C 141 van 19.5.2000.
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normalisatie kan plaatsvinden als een vrijwillige, niet-gouvernementele activiteit.
Volgens informatie van CEN en Cenelec hebben sommige nationale
normalisatieorganisaties van kandidaat-lidstaten in 2001 een formele aanvraag
voor volwaardig lidmaatschap ingediend. Naar verwachting zullen andere
kandidaat-lidstaten in 2002 volgen.
43.

De inspanningen van de kandidaat-lidstaten en hun normalisatieorganisaties om
volwaardige leden te worden van CEN en Cenelec gingen vergezeld van financiële
steun van het regionale programma voor technische bijstand van de Gemeenschap,
dat was gericht op de verbetering van de algemene kwaliteitsborgingssystemen in de
kandidaat-lidstaten (PRAQ)56. Het PRAQIII-programma liep tot eind 2000. Verdere
financiële steun en technische bijstand zullen via het Phare-programma aan elk
land afzonderlijk in het kader van de toetredingspartnerschappen worden
verstrekt, rekening houdend met de specifieke behoeften van de begunstigden in de
respectieve kandidaat-lidstaat.

44.

Het is belangrijk dat de uitbreiding van het lidmaatschap van CEN en Cenelec gelijke
tred houdt met de uitbreiding van de Gemeenschap. Voor de werking van een
uitgebreide interne markt zou het fnuikend zijn als nieuwe lidstaten wel over de
juiste wetgeving beschikten, maar geen deel uitmaakten van het Europese
normalisatiestelsel dat communautaire wetgeving en beleidsmaatregelen ondersteunt.
Uitbreiding van het lidmaatschap van CEN en Cenelec zal ook veranderingen in hun
interne procedures vergen. Daarom zijn CEN en Cenelec momenteel bezig met
het opstellen van aanbevelingen voor structurele en procedurele veranderingen,
waarbij ze ook aandacht schenken aan de nieuwe institutionele regelingen en
voorschriften voor de Gemeenschap, die zijn vastgelegd in het Verdrag van Nice. De
Commissie verheugt zich over deze initiatieven.

45.

Voor op de internationale markt verhandelde goederen zijn waar mogelijk
internationale normen nodig. Aangezien normalisatie voornamelijk een
marktgestuurde activiteit is, is het voor de belanghebbenden in Europa van essentieel
belang het Europese systeem te steunen en nauw betrokken te zijn bij internationale
normalisatieactiviteiten buiten Europa. De Commissie stimuleert de belanghebbende
partijen in Europa om hun inspanningen op dit terrein voort te zetten. Normalisatie
en het gebruik van normen zijn ook een onderdeel van het communautaire beleid op
het gebied van de buitenlandse handel57, en de Gemeenschap moet voldoen aan
internationale overeenkomsten inzake normen, zoals de Overeenkomst inzake
technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-TBTOvereenkomst). Bovendien hebben de diensten van de Commissie een document
opgesteld aangaande de beginselen van het Europese beleid inzake internationale
normalisatie58. Dit geschiedde in samenspraak met Europese belanghebbenden bij
internationale normalisatie. Het document geeft een samenvatting en verduidelijking
van bestaand beleid om tot een betere coördinatie en samenhang te komen. Het kan
dienen als referentiedocument en richtsnoer, zoals de Raad heeft gevraagd.
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Regionaal programma inzake kwaliteitsborging (PRAQ).
COM(96) 564 def. van 13.11.1996.
SEC(2001) 1296 van 26.7.2001.
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46.

Het beleid van de Gemeenschap ten aanzien van normen en normalisatie speelt een
belangrijke rol in internationale en multinationale onderhandelingen en in bilaterale
en interregionale overeenkomsten. Er zijn drie soorten activiteiten van de
Gemeenschap. De Gemeenschap 1) bevordert een gemeenschappelijke interpretatie
van de beginselen voor internationale normalisatie, 2) moedigt de totstandkoming
aan van een voor de normen geschikt juridisch kader, en 3) biedt technische bijstand
aan derde landen bij het afstemmen van hun voorschriften, normen en infrastructuur
voor conformiteitsbeoordeling op Europese en internationale eisen. Een van de
doelstellingen van de technische bijstand van de Gemeenschap is een betere
integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie door een versterking
van hun deelneming aan internationale normalisatie. Sinds 1999 is op deze gebieden
een aantal activiteiten ontplooid.

46.1.

De tweede driejaarlijkse toetsing van de WTO-TBT-Overeenkomst bood de
gelegenheid om zo’n 140 landen deelgenoot te maken van de standpunten van de
Gemeenschap59 ten aanzien van de beginselen voor internationale normalisatie. De
Gemeenschap zette uiteen dat opstelling van in wetgeving gebruikte internationale
normen op een grondslag van transparantie diende te geschieden in een geest van
openheid en onpartijdigheid jegens alle deelnemende landen. Zij wees erop dat
internationale normen coherent moeten zijn, dat wil zeggen dat ze geen eisen mogen
specificeren die van elkaar afwijken of met elkaar strijdig zijn. Bijgevolg hecht de
Gemeenschap groot belang aan de status van de organisaties die internationale
normen opstellen. Het statuut van internationale organisatie wordt gezien als een
voorwaarde voor het waarborgen van onpartijdige behandeling van nationale
standpunten en van consistentie tussen internationale normen. Tijdens de
besprekingen in de WTO onderschreef de Gemeenschap het uniciteitsbeginsel, wat
betekent dat op elk normalisatiegebied slechts één internationale organisatie actief
mag zijn60.

46.2.

In november 2000 werd de tweede driejaarlijkse toetsing van de WTO-TBTOvereenkomst afgesloten met, onder meer, een besluit over de beginselen voor de
ontwikkeling van internationale normen61. De Gemeenschap beschouwde dit
besluit als een geschikt instrument voor het verbeteren van de tenuitvoerlegging van
de WTO-TBT-Overeenkomst. Hoewel het besluit geen expliciete criteria bevat die
gelden voor de organisaties die internationale normen opstellen, is er toch in bepaald
dat participatie in een bepaalde internationale normalisatieactiviteit openstaat voor de
betrokken instanties van ten minste alle WTO-leden62. Benadrukt wordt dat
participatie waar mogelijk moet geschieden via één delegatie die de relevante
normalisatieactiviteit op het grondgebied van een WTO-lid vertegenwoordigt. Voorts
zorgt de reeks criteria ervoor dat internationale normen consistent zijn en niet met
elkaar in strijd zijn. Volgens de Commissie zijn internationale organisaties die op
basis van nationale vertegenwoordiging werken, geschikt voor de tenuitvoerlegging
van deze beginselen.
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G/TBT/W/87 van 14.9.1998 en Rev.1 van 30.9.1999; G/TBT/W/133 van 11.4.2000; G/TBT/W/149 van
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belanghebbende partijen zoals 'werknemers en consumenten' en milieubelangengroepen volledig
betrokken moeten worden bij het normalisatieproces in alle belangrijke fasen.
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46.3.

De rol die internationale normen kunnen spelen bij het bevorderen van handel en
toegang tot de markt, wordt ingeperkt wanneer de regelgeving eraan voorbijgaat. De
Raad heeft ook de handelspartners van Europa opgeroepen tot het introduceren van
voor normen geschikte regelgevingskaders63. De eerste stappen zijn gezet om te
komen tot grotere eensgezindheid tussen handelspartners op dit terrein. Zo heeft de
groep normen en conformiteitsbeoordeling van de ASEM64 richtsnoeren voor beste
praktijken op het gebied van regelgeving goedgekeurd. Hoewel de toepassing van
deze richtsnoeren vrijwillig is, dienen ze als praktische referenties voor de ASEMpartners bij het nakomen van hun verplichtingen in het kader van de WTO-TBTOvereenkomst. De richtsnoeren bepalen onder meer dat indien regelgeving nodig is,
deze moet worden gespecificeerd uit het oogpunt van prestatiekenmerken, waaraan
kan worden voldaan (of geacht te worden voldaan) via naleving van normen die
zoveel mogelijk op internationale normen zijn afgestemd.

46.4.

De voordelen van regelgevingskaders die geschikt zijn voor normen, zijn ook
het onderwerp van besprekingen geweest in de OESO. Op dit gebied heeft de
OESO sommige ervaring die leden hebben opgedaan met de hervorming van de
regelgeving geanalyseerd en besproken. De conclusie was dat internationale
harmonisatie van technische voorschriften, bijvoorbeeld door middel van
internationale normen, een middel kan zijn om onnodige handelsbelemmeringen te
vermijden. Met dit doel werd een nieuw project gestart om de mogelijkheden en
vereisten voor internationale harmonisatie te verkennen en om na te gaan welke rol
die normen kunnen spelen op het gebied van telecommunicatie-eindapparatuur65.

46.5.

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), in
het bijzonder de “Working Party on Technical Harmonisation and Standardisation
Policies”, vormt het verbindende element tussen de betrokkenen bij regelgeving en
bij normalisatie. Twee jaar lang heeft een ad-hocgroep van deskundigen op het
gebied van normalisatie en regelgeving gewerkt aan een internationaal model voor
technische harmonisatie via het gebruik van internationale normen66. Dit
concept maakt samenwerking tussen regeringen mogelijk op het gebied van
essentiële wettelijke eisen, wanneer regelgeving voor bepaalde producten of groepen
producten nodig is. Regeringen kunnen ook de relevante internationale normen en de
conformiteitsbeoordelingsprocedure vaststellen die moet worden toegepast om de
gemeenschappelijke doelstellingen van regelgeving te verwezenlijken.

47.

Ten aanzien van het raakvlak tussen regelgeving en normalisatie en de
onafhankelijkheid van de respectieve partijen heeft de Raad benadrukt dat een
coherente behartiging noodzakelijk is van de Europese belangen in internationale
normalisatieorganisaties en intergouvernementele fora67. Dit vereist passende
mechanismen voor de uitwisseling van informatie en voor overleg tussen de
betrokken partijen. De diensten van de Commissie hebben een nieuwsgroep voor
uitwisseling van relevante informatie met hoge ambtenaren van de lidstaten, de
EVA en de kandidaat-lidstaten in het leven geroepen. Tevens vindt geregelde
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informatie-uitwisseling over internationale onderwerpen plaats met het raadgevend
comité van hoge ambtenaren voor normalisatie en conformiteitsbeoordeling en met
het krachtens Richtlijn 98/34/EG ingestelde raadgevend comité68.
48.

Met de Europese normalisatieorganisaties zijn nauwere samenwerkingsrelaties
tot stand gebracht. Relevante internationale ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd door ETSI. Cenelec heeft een ledenplatform opgericht, dat actief is op het
gebied van internationale normalisatie. CEN heeft een groep in het leven geroepen
waarvan de leden geregeld bijeenkomen om internationale kwesties te bespreken.
Personeel van de Commissie wordt uitgenodigd in deze groep met de status van
waarnemer zitting te nemen. Opgemerkt zij dat de drie Europese
normalisatieorganisaties ook nauwere banden hebben aangeknoopt met regionale
normalisatieorganisaties in Latijns-Amerika, zoals AMN, de Mercosur-federatie voor
normalisatie.

49.

Niettegenstaande de bevestiging van het sterke engagement van Europa op het
gebied van internationale normalisatie – de Raad legde de nadruk op het
voorbeeldige karakter van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese
normalisatieorganisaties en hun internationale partners – moeten de Europese
partijen communautaire wetgeving en nationale eisen in aanmerking nemen,
voorzover deze van toepassing zijn. De Raad noemde met name de essentiële eisen
van communautaire wetgeving en nationale eisen op gebieden waar harmonisatie nog
ontbreekt, zoals ten aanzien van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het
werk69. Dit heeft tot gevolg dat van geval tot geval moet worden nagegaan of en in
hoeverre bijvoorbeeld een geharmoniseerde norm op relevante internationale
normalisatie kan worden gebaseerd. Voor CEN en Cenelec geschiedt deze
beoordeling uit hoofde van hun kaderovereenkomsten met ISO en IEC,
respectievelijk de Overeenkomst van Wenen en die van Dresden. Op het gebied van
telecommunicatie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ITU en ETSI.
Teneinde de omzetting van internationale normen te vergemakkelijken en een
maximale coherentie te verschaffen, acht de Commissie het van belang dat normen
op modulaire wijze worden opgesteld en dat productgerelateerde normaspecten
gescheiden worden behandeld van de bijbehorende processen, productiemethoden en
milieueisen, indien van toepassing.
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IV.

CONCLUSIE

50.

Dit document is een tussentijds verslag als antwoord op de Resoluties van de Raad
en van het Europees Parlement van 1999. Het beschrijft een aantal initiatieven die
uitgevoerd of momenteel in uitvoering zijn en die tot doel hebben het Europese
normalisatiestelsel verder te verbeteren, het geschikt te maken voor uitgebreid
lidmaatschap en het op internationaal niveau te bevorderen. De Commissie stelt voor
om dit verslag met de Raad en het Europees Parlement te bespreken teneinde
adviezen en richtsnoeren te verkrijgen voor verdere werkzaamheden en verslagen.

23

Bijlage 1
Aantal Europese normen opgesteld tussen 31.10.1999 en 30.6.2001
Europese normen

mandaat
geen mandaat

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ETSI
(31.10.99)

ETSI
(30.6.01)

CEN
(31.0.99)

CEN
(30.6.01)

CENELEC
(31.10.99)

CENELEC
(30.6.01)

mandaat

114

203

717

1029

754

790

geen mandaat

2269

3051

5462

6862

3309

3795
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