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1.

ΣΥΝΟΨΗ

Η τυποποίηση συνιστά αναπόσπαστο τµήµα των πολιτικών που ακολουθεί το Συµβούλιο
και η Επιτροπή για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την άρση των φραγµών του εµπορίου σε
διεθνές επίπεδο. Τούτο επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 19991 και από το
Συµβούλιο τόσο στο ψήφισµα που ενέκρινε στις 28 Οκτωβρίου 19992 όσο και στα
Συµπεράσµατα που εξέδωσε την 1η Μαρτίου 20023 σχετικά µε το ρόλο της τυποποίησης
στην Ευρώπη. Παράλληλα, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τους
στόχους, το πεδίο εφαρµογής και τις ανάγκες της πολιτικής για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα αυτό, ανέλυσε την επικρατούσα
κατάσταση και εντόπισε τους νευραλγικούς τοµείς στους οποίους το ευρωπαϊκό σύστηµα
τυποποίησης και τα διαθέσιµα µέσα της πολιτικής για την ευρωπαϊκή τυποποίηση µπορούν
και πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης αποτυπώνονται
σε δύο έγγραφα: το ένα συνίσταται στην παρούσα ανακοίνωση και επισηµαίνει την
αυξανόµενη σηµασία που προσλαµβάνει η τυποποίηση όσον αφορά τη στήριξη των
κοινοτικών πολιτικών· και το άλλο αποτελεί έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
που πραγµατεύεται τις «προκλήσεις της ευρωπαϊκής τυποποίησης», αποβλέπει στην ανάλυση
των προκλήσεων µε τις οποίες καλείται να αναµετρηθεί η ευρωπαϊκή τυποποίηση στο
πλαίσιο µιας διαρκώς µεταβαλλόµενης οικονοµίας και παρέχει συστάσεις σχετικά µε τον
καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των εν λόγω προκλήσεων.
Από την επανεξέταση προέκυψε ότι το ισχύον σύστηµα τυποποίησης στην Ευρώπη, το
οποίο διέπεται ουσιαστικά από την οδηγία 98/34/ΕΚ4, εκπλήρωσε τους σκοπούς του. Η
ευρωπαϊκή τυποποίηση αποδείχθηκε επιτυχηµένο µέσο για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς εµπορευµάτων.
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Ψήφισµα επί της εκθέσεως της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα
«Αποτελεσµατικότητα και Εγκυρότητα στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση στο πλαίσιο της Νέας
Προσέγγισης», ΕΕ C 150 της 28.5.1999.
Ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1999 για το ρόλο της τυποποίησης στην Ευρώπη (ΕΕ C
141 της 19.5.2000).
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την τυποποίηση της 1ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C 66 της
15.3.2002).
Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών (ΕΕ L 204 της
21.7.1998), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 217 της 5.8.1998).
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Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, το οποίο αφορά όλους τους
ενδιαφεροµένους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, αρχής γενοµένης από την
ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης (ΕΟΤ),
τους εθνικούς φορείς τυποποίησης, τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την τυποποίηση.

EL

–

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συνέβαλε σηµαντικά στην εφαρµογή της νοµοθεσίας
που διέπει την εσωτερική αγορά. Από το 1998, καταρτίστηκαν και εφαρµόστηκαν
περίπου 20 νέες νοµοθετικές πράξεις και σχέδια στα οποία τα πρότυπα
διαδραµατίζουν επικουρικό ρόλο. Αφορούν ιδίως την τεχνολογία της πληροφορίας
και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών.
Τούτο επιτρέπει τη σκέψη ότι, µέσω της Νέας Προσέγγισης ή πέραν αυτής, η χρήση
προτύπων για τη στήριξη της νοµοθεσίας θα µπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω
σε νέους τοµείς της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να
προωθεί, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει για τη βελτίωση των
κανονιστικών ρυθµίσεων, την ευρύτερη χρήση προτύπων προς στήριξη της
νοµοθεσίας. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τούτο
προϋποθέτει ότι το ευρωπαϊκό εθελοντικό σύστηµα τυποποίησης θα αναπτύσσει
δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς που είναι σηµαντικοί για την εύρυθµη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πέραν της ενιαίας αγοράς εµπορευµάτων, π.χ.
υπηρεσίες, ΤΠΕ, προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

–

Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, η ευρωπαϊκή τυποποίηση πρέπει να ανταποκρίνεται
δεόντως στις ανάγκες της αγοράς, ιδίως στις ανάγκες της βιοµηχανίας. Η Επιτροπή
γνωρίζει την κριτική που ασκείται όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και την
ταχύτητα της διαδικασίας δηµιουργίας προτύπων, ιδίως στους τοµείς των νέων
τεχνολογιών, όπως οι ΤΠΕ, όπου η ταχεία τυποποίηση κρίνεται σκόπιµη για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων που δηµιουργούν οι ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες
της αγοράς. Οι προδιαγραφές που καταρτίζονται από τα βιοµηχανικά φόρα και τις
κοινοπραξίες διαδραµατίζουν µεγαλύτερο ρόλο, ιδίως σε διεθνές επίπεδο. Η
Επιτροπή εκτιµά ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος
τυποποίησης και των µηχανισµών του, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων υπό διαρκώς µεταβαλλόµενες
συνθήκες. ∆εδοµένου ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι ανεξάρτητη και
καθοδηγείται από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί
τυποποίησης καλούνται, παράλληλα µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, να
επαληθεύσουν κατά πόσον οι µέθοδοι εργασίας, οι διαδικασίες και οι πολιτικές τους
αντανακλούν επαρκώς τις ανάγκες των φορέων ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι
σηµερινές απαιτήσεις της αγοράς.

–

Στην προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει την τυποποίηση στο πλαίσιο των πολιτικών
της, το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η
τυποποίηση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Τούτο προϋποθέτει τη
δηµιουργία νοµικής βάσης για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης και
την επανεξέταση του σχετικού µε τα πρότυπα µέρους της οδηγίας 98/34/ΕΚ, η οποία
θεσπίζει διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισµών.
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–

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, θα
εξακολουθήσει να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων από τους αρµόδιους
διεθνείς φορείς τυποποίησης και να προωθεί τη χρήση τους. Όπου ισχύουν διεθνή
πρότυπα, πρέπει, στο µέτρο του εφικτού, να µεταφέρονται ενιαία από τους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και να χρησιµοποιούνται ως βάση για την
κοινοτική νοµοθεσία.

–

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης και τα επιτεύγµατά
του θα µπορούσαν να προβληθούν ακόµα περισσότερο εκτός ΕΕ ώστε να
παρουσιαστούν τα πλεονεκτήµατα του ευρωπαϊκού µοντέλου εναρµόνισης, ιδίως
στους νέους «γείτονες» της ΕΕ µετά τη διεύρυνση. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση
που εξέδωσε πρόσφατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας5, επισήµανε
ρητώς τη σηµασία της διαπίστωσης της συµµόρφωσης και της τυποποίησης στο
συγκεκριµένο πλαίσιο. Επιπροσθέτως, πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερες
συνέργιες µέσω της αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης, των αντίστοιχων εθνικών φορέων-µελών τους, της Επιτροπής και των
κρατών µελών, ώστε η ευρωπαϊκή τυποποίηση να προβληθεί περισσότερο εκτός
Ευρώπης6.

2.

ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΕΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1

Νέα νοµοθεσία και νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση, στηρίζοντας τη νοµοθεσία «Νέας Προσέγγισης»,
αποδείχθηκε επιτυχηµένο και ουσιαστικό µέσο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
εµπορευµάτων. Το Συµβούλιο, στα Συµπεράσµατα που εξέδωσε την 1η Μαρτίου 2002
σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση, επιβεβαίωση αυτήν την επιτυχία. Κάλεσε την
Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η στήριξη που παρέχουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην
ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα µπορούσε να επεκταθεί σε νέους τοµείς πολιτικής, ακόµη και
πέραν της νοµοθεσίας για την ενιαία αγορά.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η «Νέα Προσέγγιση» αποδείχθηκε ειδικό
µοντέλο νοµοθεσίας µε το οποίο το δηµόσιο συµφέρον (π.χ. η προστασία της δηµόσιας υγείας
και ασφάλειας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος) και το συµφέρον των ιδιωτικών
επιχειρήσεων για τη δηµιουργία προτύπων σύµφωνα µε την οικεία στάθµη της τεχνικής θα
µπορούσαν να συγχωνευθούν µε κατάλληλο τρόπο. Καθιστά εφικτές τις πιο ευέλικτες και
λιγότερο δεσµευτικές µορφές νοµοθεσίας σε τοµείς όπου, διαφορετικά, οποιαδήποτε
λεπτοµέρεια θα έπρεπε να καθορίζεται από την ίδια τη νοµοθετική πράξη.
Η Επιτροπή, ήδη στην έκθεσή της προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά µε τις δράσεις που αναλήφθηκαν έπειτα από τα ψηφίσµατα για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999,
ανέφερε στις δραστηριότητές της ότι διεύρυνε τη χρήση προτύπων προς στήριξη της
νοµοθεσίας και των πολιτικών της7. Κατόπιν περαιτέρω αιτήµατος του Συµβουλίου, τον
Μάρτιο του 2002, να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση, και στο πλαίσιο τόσο της ανάγκης
5
6
7
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COM (2004) 373 τελικό.
Βλ. έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm (προς δηµοσίευση).
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. COM (2001) 527 τελικό, σ. 9 κ.επ.
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απλούστευσης της νοµοθεσίας ενόψει της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
των προτεινόµενων δραστηριοτήτων για την ενηµέρωση και την απλούστευση του
κεκτηµένου8, σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος από πλήθος πρωτοβουλιών στην κοινοτική
νοµοθεσία και πολιτικές. Αυτοί οι τοµείς αφορούν, ιδίως ευθυγραµµιζόµενοι µε την πολιτική
της Επιτροπής για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων9, τις ΤΠΕ, τις υπηρεσίες, τις
µεταφορές, καθώς και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, η επέκταση της χρήσης προτύπων σε τοµείς της κοινοτικής νοµοθεσίας
πέραν της ενιαίας αγοράς είναι έντονα επιθυµητή, λαµβάνοντας ασφαλώς υπόψη τις
ιδιαιτερότητες των οικείων τοµέων, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά
µε τη διακυβέρνηση και τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων.
2.2

Η τυποποίηση στην υπηρεσία της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας

Τα οφέλη της ευρωπαϊκής τυποποίησης ξεπερνούν κατά πολύ την απλή στήριξη της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η δηµιουργία προαιρετικών προτύπων από τους ενδιαφεροµένους
µπορεί να προσφέρει περισσότερη προστιθέµενη αξία και να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα10. Από πολύ παλιά, τα πρότυπα αποτελούσαν αναπόσπαστο τµήµα του
συστήµατος της αγοράς και διαδραµάτιζαν καίριο ρόλο στην αύξηση του πλούτου των εθνών.
Τα πρότυπα τείνουν να αυξάνουν τον ανταγωνισµό και να καθιστούν εφικτή την
περικοπή του κόστους παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις οικονοµίες στο σύνολό
τους. Τα πρότυπα µειώνουν την πολυµορφία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα,
διατηρούν την ποιότητα και παρέχουν πληροφορίες. Πρόσφατη µελέτη ενός από τους
µεγαλύτερους εθνικούς φορείς τυποποίησης διαβεβαιώνει ότι, στην Ευρώπη, η τυποποίηση
προσθέτει περίπου 1% στην αξία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος11. Επισηµαίνεται,
επίσης, ότι η προστιθέµενη αξία που οφείλεται στην τυποποίηση είναι τουλάχιστον εξίσου
σηµαντική µε την αξία που παρέχουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Τούτο επιβεβαιώνει τη
σηµασία της τυποποίησης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Επιτροπή γνωρίζει σαφώς τα
στοιχεία αυτά και, γι’ αυτό, ενσωµάτωσε τη χρήση προτύπων σε διάφορα έγγραφα που
σχετίζονται µε τις πολιτικές της.
2.2.1

Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Η Επιτροπή, στη στρατηγική της για την εσωτερική αγορά 2003-200612, είχε καταρτίσει
ένα σχέδιο δέκα σηµείων µε σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Προτεραιότητα αποδιδόταν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων και στην υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών.

8
9
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COM (2003) 71.
Έκθεση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, ∆εκέµβριος 2002, COM (2002) 705 τελικό.
Ως απόρροια της πολιτικής για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων, η Επιτροπή δεσµεύθηκε να
διενεργεί περισσότερο συστηµατικά αξιολόγηση του αντικτύπου για σηµαντικά νοµοσχέδια. Στο
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές προτάσεις και η λιγότερο δεσµευτική λύση. Η µνεία
στα προαιρετικά πρότυπα είναι ένα από τα µέσα.
Π.χ., σύµφωνα µε µελέτη του αυστριακού φορέα τυποποίησης ON («Der Nutzen der Normung für
Unternehmen und Volkswirtschaft», σ. 20). Στην Αυστρία, τα οφέλη της τυποποίησης ανέρχονταν σε
1,74 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος σε 43 εκατ. ευρώ. Εποµένως, το όφελος ήταν 40 φορές µεγαλύτερο του
κόστους.
Τα οικονοµικά οφέλη της τυποποίησης, όπως δηµοσιεύθηκαν από τον γερµανικό φορέα τυποποίησης,
DIN, 2000 ISBN 3-410- 1486- 4.
Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς - Προτεραιότητες 2003–2006»,
COM (2003) 238 τελικό.
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Ο τριτογενής τοµέας (π.χ. οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, οι µεταφορές, η ενέργεια, οι
τηλεπικοινωνίες, ο τουρισµός και ο ελεύθερος χρόνος) αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό της
συνολικής απασχόλησης (το 70% της συνολικής απασχόλησης βρίσκεται στις εµπορεύσιµες
υπηρεσίες)13 στην οικονοµία της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η
διαθεσιµότητα προαιρετικών προτύπων στον τριτογενή τοµέα υστερεί σηµαντικά έναντι
της οικονοµικής σηµασίας και του δυναµικού αυτού του τοµέα14. Αναγνωρίζεται ότι τα
ευρωπαϊκά πρότυπα συνιστούν ένα από τα µέτρα που είναι ικανά να τονώσουν την
ανταγωνιστικότητα και το ενδοκοινοτικό εµπόριο στον τοµέα των υπηρεσιών. Οµοίως, η
Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν πρόγραµµα
ώστε να καθοριστούν, από κοινού µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι τοµείς προτεραιότητες
για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, και να αρχίσουν να καθορίζονται, µε δυναµικό τρόπο,
πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, η Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, παρά την
αξιοσηµείωτα κοινή σειρά προτύπων, εξακολουθούν να ισχύουν διαφορετικά συστήµατα
πιστοποίησης και εθνικά σήµατα ποιότητας. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί που επιθυµούν να
διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά αισθάνονται συχνά υποχρεωµένοι να
αποδείξουν τη συµµόρφωση του προϊόντος τους επιθέτοντας σε αυτό το σχετικό εθνικό σήµα
πιστοποίησης. Ειδικότερα, η εφαρµογή κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος σήµανσης θα
συνιστούσε τεράστια πρόοδο στη δηµιουργία προαιρετικής βάσης για τη συµµόρφωση µε τα
προαιρετικά πρότυπα. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, οι αντίστοιχοι εθνικοί
φορείς-µέλη τους, τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αναζητήσουν
λύσεις για να βελτιωθεί η προσέγγιση στον συγκεκριµένο τοµέα.
2.2.2

Καινοτοµία

Τα πρότυπα διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην καινοτοµία, επηρεάζοντας µε τον
τρόπο αυτό τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Τα πρότυπα, ως πηγή της πλέον ενηµερωµένης τεχνολογικής γνώσης, διευρύνουν τη βάση
γνώσεων της οικονοµίας και µπορούν να ενσωµατώσουν αρµονικά νέες τεχνολογίες και
αποτελέσµατα ερευνών στη διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών. Τα πρότυπα, ως µέσο της αγοράς, διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη δηµιουργία
κοινής εµπορικής γλώσσας. Ένα προβεβληµένο παράδειγµα είναι το GSM (Global System
for Mobile Communications – Παγκόσµιο σύστηµα κινητής επικοινωνίας), το οποίο
διαµόρφωσε µια παγκόσµια αγορά κινητής επικοινωνίας και συνιστά κινητήριο δύναµη για
την ανάπτυξη πολλών κινητών εφαρµογών. Επιπλέον, όσον αφορά τη νέα υποδοµή
δορυφορικής πλοήγησης «Galileo», τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα στηρίζουν µε
παρόµοιο τρόπο όχι µόνο την εφαρµογή της, αλλά και τη χρήση της σε πλήθος εφαρµογών. Η
απρόσκοπτη εφαρµογή των διατάξεων και των υπηρεσιών του Galileo στην παγκόσµια αγορά
εξαρτάται από την ευρύτερη αποδοχή των συναφών προτύπων. Η περινοµοθετική έρευνα
(έρευνα µε σκοπό την παροχή επιστηµονικής βάσης για τα πρότυπα) συµβάλλει στο
επιχειρησιακό περιβάλλον που παράγει επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
και της καινοτοµίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθεί ο σύνδεσµος µεταξύ των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και της τυποποίησης, µε σκοπό το µεγαλύτερο όφελος για την τυποποίηση.

13
14
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Οι εµπορεύσιµες υπηρεσίες περιλαµβάνουν όλες τις υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχουν
οι δηµόσιες αρχές.
Στο πλαίσιο αυτό, βλ. Standards in the Service Sectors, Fraunhofer Institute Systems and Innovation
Research, Απρίλιος 2003, σ. 1 και 2.
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2.2.3

Τυποποίηση και ΤΠΕ/ΤΠ

Τα πρότυπα µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία και τη διασφάλιση
διαλειτουργικότητας και, κατά συνέπεια, στην αποφυγή του κατακερµατισµού των αγορών.
Τούτο έχει ιδιαίτερη σηµασία σε ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές µε διαρκώς
µεταβαλλόµενες τεχνολογίες, ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ. Στον τοµέα αυτό, η αγορά άλλαξε
ριζικά και αµετάκλητα την τελευταία δεκαετία. Η ελευθέρωση αυτής της αγοράς οδήγησε
στον ανταγωνισµό µεταξύ των τοµέων. Ο µονολιθικός κόσµος του παρελθόντος
αντικαταστάθηκε από την ετερογενή τεχνολογική ανάπτυξη.
Παρατηρείται σηµαντική µεταστροφή από το υλικό στο λογισµικό. Τούτο συνεπάγεται
αποµάκρυνση από τις παραδοσιακές µορφές τυποποίησης προς προϊόντα µε
βραχυπρόθεσµους κύκλους ανάπτυξης και εκµετάλλευσης. ∆ηµιουργεί παράλληλους
δρόµους ώστε τα πρότυπα να επιτύχουν το στόχο της διαλειτουργικότητας, που συνιστά
νευραλγική προϋπόθεση για την αποφυγή του κατακερµατισµού της αγοράς και απαιτεί την
επιτάχυνση της παραγωγής προτύπων και της προώθησης νέων παραδοτέων. Επιπροσθέτως,
οι τοµείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας συγκλίνουν και οι
αγορές έχουν παγκοσµιοποιηθεί, γεγονός που οδηγεί σε νέες δοµές της αγοράς και στην
παγκόσµια βιοµηχανική συνεργασία. Ως αποτέλεσµα, οι κοινοπραξίες και τα φόρα
διαδραµατίζουν αυξανόµενο ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων, συνιστώντας πρόκληση για το
ρόλο και τις δοµές των ΕΟΤ, καθώς και την παρέµβαση των δηµόσιων αρχών σε κοινοτικό
επίπεδο. Η τυποποίηση προς στήριξη της νοµοθεσίας στον τοµέα ΤΠΕ πρέπει να
επανεξεταστεί.
Η πολιτική ευρωπαϊκής τυποποίησης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης
πρέπει να αναγνωρίσουν αυτά τα δεδοµένα και να καταρτίσουν εκ νέου τις πολιτικές, τις
διαδικασίες και τις οργανωτικές δοµές, σε στενή συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς
και ιδίως τη βιοµηχανία, προκειµένου να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι διαφορετικές
απαιτήσεις της αγοράς.
2.3

Η τυποποίηση στην υπηρεσία των αναγκών της κοινωνίας

2.3.1

Περιβάλλον

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων»15,
επισήµανε ότι τα πρότυπα έχουν µεγάλες δυνατότητες να στηρίξουν τη βιώσιµη
ανάπτυξη, καλύπτοντας οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Επιπλέον,
ανέφερε τα πρότυπα ως ένα από τα εργαλεία του οποίου η βελτίωση θα µπορούσε να
συµβάλει στη διαµόρφωση του πλαισίου για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους όσον αφορά το περιβάλλον. Οι φορείς τυποποίησης
ενθαρρύνονται πλέον να συνυπολογίζουν περισσότερο το περιβάλλον. Οµοίως, στην
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών
ζητηµάτων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση»16, το καίριο µήνυµα ήταν η έντονη παρότρυνση
όλων των ενδιαφεροµένων φορέων που ασχολούνται µε την τυποποίηση να λάβουν

15
16
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COM (2003) 302.
COM (2004) 130 τελικό της 25ης Φεβρουαρίου 2004.
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σηµαντικά µέτρα ώστε να ενσωµατώσουν την προστασία του περιβάλλοντος στην
τυποποίηση17.
2.3.2

Προσβασιµότητα για όλους

Τα πρότυπα συνιστούν σηµαντικό µέσο ώστε η κοινωνία και η οικονοµία να αποκτήσουν
µεγαλύτερη δυνατότητα ενσωµάτωσης. Στην Ευρώπη η κοινωνία γηράσκει. Ως εκ τούτου,
υπάρχει µια αυξανόµενη αγορά για εµπορεύµατα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των ατόµων µε αναπηρία και/ή των ηλικιωµένων. Η τυποποίηση έχει τη
δυνατότητα να αναλάβει αυτή την πρόκληση και να προετοιµάσει το έδαφος για την
εισαγωγή καινοτόµων τεχνολογιών στάθµης της τεχνικής που να διασφαλίζουν
προσβασιµότητα σε όλους. Ωστόσο, αυτό απαιτεί τη ρητή δέσµευση όλων των
ενδιαφεροµένων που εµπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία.
2.3.3

Ασφάλεια

Η τυποποίηση πρέπει επίσης να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στο πλαίσιο πολιτικών
σχετικά µε την ασφάλεια, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την πρόληψη του
εγκλήµατος, µε στόχο την προστασία των πολιτών, των υποδοµών και των υπηρεσιών που
αποτελούν εν δυνάµει στόχους.
3.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι βασικές διεθνείς δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριµένο τοµέα
διατυπώνονται στη συµφωνία του ΠΟΕ για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Αυτή η
συµφωνία απαιτεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, µεταξύ άλλων, να αναπτύσσουν και να
εφαρµόζουν τις τεχνικές κανονιστικές ρυθµίσεις και τα διεθνή πρότυπα κατά τρόπο που να
µη δηµιουργεί διακρίσεις και θέτει περιττά εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές. Επιπλέον,
συνιστά την προσφυγή στα διεθνή πρότυπα, όποτε είναι εφικτό, κατά την κατάρτιση τεχνικών
κανονιστικών ρυθµίσεων.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, προωθεί τη
χρήση των διεθνών προτύπων. Στο βαθµό αυτό, συµµετέχει σε επιχειρηµατικούς διαλόγους
όπως οι TABD18 και MEBF19, στηρίζει τις συµφωνίες συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων
µεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανισµών τυποποίησης, προωθεί κανονιστικά
µοντέλα επιδεχόµενα προτύπων όπως η Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την
Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ) και παρέχει τεχνική υποστήριξη. Οι ενέργειες αυτές αποβλέπουν στο
να καταστήσουν την αγορά προσβάσιµη στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία και να αυξήσουν
την ανταγωνιστικότητά της.
Ωστόσο, η Κοινότητα, για να είναι σε θέση να το πράξει και να αποδείξει την
αποτελεσµατικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, χρειάζεται άρτιο σύστηµα προτύπων µε
επαρκή υποδοµή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να µπορεί να διασφαλίζει ότι τα διεθνή

17

18
19
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Ως πρακτική συνέπεια, η Επιτροπή εξέδωσε εντολή για τον προγραµµατισµό των εργασιών
τυποποίησης στον τοµέα του οικολογικού σχεδιασµού προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Η
εντολή αυτή εγκρίθηκε από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης και οι εργασίες αναµένεται να
αρχίσουν σύντοµα.
Trans Atlantic Business Dialogue (∆ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος).
Mercosur European Business Forum (Ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό φόρουµ της Mercosur).
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πρότυπα, που εκπονούνται και καθίστανται ευρωπαϊκά πρότυπα προς στήριξη των
κοινοτικών πολιτικών, συνάδουν µε τις αυτές τις πολιτικές. Ένα πολυσχιδές σύστηµα που
βασίζεται σε πολλούς ανταγωνιστικούς εθνικούς φορείς τυποποίησης δεν θα µπορούσε ποτέ
να διαδραµατίσει τέτοιο ρόλο. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη, οι εθνικοί φορείς
τυποποίησης και οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στηρίξουν ένα ισχυρό και συνεκτικό
ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία και οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στην ευρωπαϊκή τυποποίηση ώστε να
αποτελούν την κινητήριο δύναµη στο επίπεδο της διεθνούς τυποποίησης.
4.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν µε κράτη µέλη και ενδιαφεροµένους του τοµέα
τυποποίησης επιβεβαίωσαν τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική για την
τυποποίηση. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι κρίνεται αναγκαία η βελτίωση µε την εφαρµογή
ολόκληρης σειράς δραστηριοτήτων παρακολούθησης που επεξηγούνται αναλυτικότερα στο
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις προκλήσεις για την
ευρωπαϊκή τυποποίηση. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις παρακάτω συστάσεις για δράση.
Επιπροσθέτως, καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, τα κράτη µέλη και τους
ενδιαφερόµενους φορείς να εκτελέσουν τις δράσεις αυτές στο δικό τους πεδίο αρµοδιοτήτων.
Η εφαρµογή των συστάσεων ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη περαιτέρω ενεργειών, οι
οποίες θα παρουσιαστούν σε σχέδιο δράσης που θα εκπονηθεί από την Επιτροπή σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους.
Οι συστάσεις για την ανάληψη δράσης είναι οι εξής:
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4.1.

Να συνεχιστεί η πιο εκτεταµένη χρήση της ευρωπαϊκής τυποποίησης στις
ευρωπαϊκές πολιτικές και τη νοµοθεσία.

–

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η εκτεταµένη χρήση προτύπων προς στήριξη της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και πολιτικών σε τοµείς πέραν της ενιαίας αγοράς
εµπορευµάτων ήταν επιτυχής. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί ότι θα συνεχίσει αυτήν την
προσέγγιση και θα στηρίξει την εκτεταµένη χρήση προτύπων στις πολιτικές της.

–

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αυξηθούν οι γνώσεις των αρµοδίων για τη λήψη
αποφάσεων των κρατών µελών όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής
τυποποίησης προς στήριξη της κοινοτικής νοµοθεσίας και των πολιτών.

4.2.

Καλύτερη αποτελεσµατικότητα, συνοχή και προβολή
τυποποίησης και του θεσµικού πλαισίου της

–

Αποτελεσµατικότητα: τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος. Στο βαθµό αυτό, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί
τυποποίησης πρέπει να εξακολουθούν να βελτιώνουν σηµαντικά την
αποτελεσµατικότητά τους ώστε να ανταποκρίνονται δεόντως στις ανάγκες της
βιοµηχανίας και των ρυθµιστικών φορέων. Τούτο ισχύει επίσης για τη
διαθεσιµότητα των διαδικασιών µε τις οποίες οι ανάγκες των κοινοπραξιών µπορούν
να αντιµετωπιστούν καλύτερα στο πλαίσιο των ΕΟΤ. Οι ΕΟΤ πρέπει να αξιοποιούν
πλήρως τη δυνατότητα συνεργιών, βελτιώνοντας τη συνεργασία τους και
ενισχύοντας τους συντονιστικούς µηχανισµούς τους για ζητήµατα κοινού
ενδιαφέροντος.
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–

ΤΠΕ: Η Επιτροπή θα επιχειρήσει να ξεκινήσει στρατηγική αναθεώρηση, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους, σχετικά µε τους τρόπους
µε τους οποίους όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε την τυποποίηση θα µπορούσαν
να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις των αναγκών της κοινωνίας και της
αγοράς, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό αποτελεσµατικά καταρτισµένες
προδιαγραφές στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας.

–

Η αποτελεσµατική συµµετοχή όλων των οικείων φορέων (ΜΚΟ, περιβάλλον,
καταναλωτές, ΜΜΕ, αρχές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων σύµφωνα µε το πνεύµα της
συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο) δεν έχει εξασφαλιστεί ακόµη
επαρκώς, ούτε σε επίπεδο ΕΟΤ, ούτε σε όλα τα κράτη µέλη. Κρίνονται απαραίτητες
ορισµένες βελτιώσεις. Επιπλέον, πρέπει όλοι να εντείνουµε τις προσπάθειές µας
ώστε η ευρωπαϊκή τυποποίηση να αναγνωρίζεται από τους επιχειρηµατίες ως
στρατηγικό µέσο για την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία εφαρµογή της τεχνικής
νοµοθεσίας στην εσωτερική αγορά. Ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα, πρέπει να
επανενεργοποιηθεί η δέσµευση όλων.

–

Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου: Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί ώστε η
τυποποίηση να µπορεί να επιτελεί αποτελεσµατικά το ρόλο της. Τούτο προϋποθέτει
τη δηµιουργία νοµικής βάσης για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης,
καθώς και την αναθεώρηση του σχετικού µε τα πρότυπα µέρους της οδηγίας
98/34/ΕΚ, η οποία καθιερώνει διαδικασία πληροφόρησης στο πεδίο των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών.

–

Οικονοµική βιωσιµότητα της ευρωπαϊκής τυποποίησης: Η χρηµατοδότηση της
ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να βασίζεται ουσιαστικά στις συµβολές των
φορέων που συµµετέχουν σε αυτή. ∆εδοµένου του ρόλου που διαδραµατίζει η
ευρωπαϊκή τυποποίηση όσον αφορά τη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, η
Επιτροπή αναλαµβάνει να συγχρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής
τυποποίησης και την ευρωπαϊκή υποδοµή. Τα κράτη µέλη είναι συνυπεύθυνα ως
προς την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος ευρωπαϊκής τυποποίησης. Η
χρηµατοδότηση της κεντρικής υποδοµής του CEN/CENELEC, το οποίο εξαρτάται,
προς το παρόν, αποκλειστικά από τις κοινοτικές εισφορές και τις ετήσιες εισφορές
των εθνικών φορέων τυποποίησης, πρέπει να επανεξεταστεί προκειµένου να τεθεί σε
ευρύτερη βάση. Η διατήρηση ισχυρών, κεντρικών υποδοµών που εκπροσωπεύουν τα
ευρωπαϊκά συµφέροντα είναι σηµαντική. Η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική
πρόταση που θα προβλέπει τη δηµιουργία νοµικής βάσης ώστε να στηριχθεί
οικονοµικά η ευρωπαϊκή τυποποίηση, µε αναφορά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες
και τις ανάγκες, ως εργαλείο που εξυπηρετεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

4.3

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση και η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης

–

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τα διεθνή πρότυπα που θα καταρτίζονται
από τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) και να στηρίζει τη
µεταφορά τους στην ΕΕ.

–

Όταν αναπτύσσονται διεθνή πρότυπα, τα οποία καθίστανται ευρωπαϊκά προς
στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πρέπει
να διασφαλίζουν ότι αυτά τα πρότυπα συνάδουν προς τους στόχους των κοινοτικών
πολιτικών.
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Ο ρόλος της ευρωπαϊκής τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο και η προβολή των
επιτευγµάτων της όσον αφορά τη µεγαλύτερη προσβασιµότητα και
ανταγωνιστικότητα την αγοράς πρέπει να ενισχυθούν. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία και
οι ενδιαφερόµενοι φορείς πρέπει να επαναδιατυπώσουν τη δέσµευσή τους στην
ευρωπαϊκή τυποποίηση ως κινητηρίου δύναµης για τη διεθνή τυποποίηση. Κρίνεται
επίσης σκόπιµο τα κράτη µέλη να επιβεβαιώσουν (δεδοµένης της διευρυµένης
Ένωσης) την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή τυποποίηση. Οι ευρωπαϊκοί
οργανισµοί τυποποίησης και οι ενδιαφερόµενοι φορείς ενθαρρύνονται να αναλάβουν
σαφείς δράσεις για να αυξήσουν την προβολή.
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