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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην παρούσα έκθεση αναλύεται η εφαρµογή κατά την περίοδο 2009-2010 των διαδικασιών
που θεσπίστηκαν µε την οδηγία 98/34/EΚ1 για την τυποποίηση και τους τεχνικούς
κανονισµούς. Επισηµαίνει τη σηµαντική συµβολή της τυποποίησης και της διαδικασίας
κοινοποίησης για τεχνικούς κανονισµούς στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στην
εφαρµογή της πολιτικής εφαρµογή της πολιτικής για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας»2.
Το σκέλος της τυποποίησης συνίσταται στη διαδικασία πληροφόρησης για τα πρότυπα, στην
υποβολή αιτηµάτων εκ µέρους της Επιτροπής προς τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης (ΕΟΤ)3 για εργασίες τυποποίησης («εντολές») και στη διατύπωση επίσηµων
αντιρρήσεων κατά προτύπων. Κάθε µία από τις δραστηριότητες αυτές αποδείχθηκε
σηµαντική για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η διαδικασία πληροφόρησης προσέδωσε
διαφάνεια στη διαδικασία τυποποίησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
ενθάρρυνε τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης (ΕΟΤ) να εξακολουθήσουν να
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας κατά τον τρόπο αυτό την
ευρωπαϊκή εναρµόνιση. Η διατύπωση επίσηµων αντιρρήσεων επέτρεψε στα κράτη µέλη και
στην Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα έχουν ρυθµιστικό αποτέλεσµα όταν
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της νοµοθεσίας της «νέας προσέγγισης». Οι εντολές
αποτέλεσαν το µέσο για τον καθορισµό της σχέσης µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και
των φορέων τυποποίησης, τη διεπαφή µεταξύ επιπέδου πολιτικής και της τεχνικής έκφρασής
του.
Όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισµούς, η κοινοποίηση στην Επιτροπή των εθνικών
τεχνικών κανονισµών πριν από την έκδοσή τους αποδείχθηκε αποτελεσµατικό µέσο για την
αποφυγή επιβολής εµποδίων στις συναλλαγές και τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών µελών και µεταξύ των ίδιων των κρατών µελών καθώς και για τη βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία κοινοποίησης αποδείχθηκε
σηµαντικό µέσο για την καθοδήγηση της εθνικής ρυθµιστικής δραστηριότητας σε ορισµένους
αναδυόµενους τοµείς και για τη βελτίωση της ποιότητας των εθνικών τεχνικών κανονισµών όσον
αφορά
την
ύπαρξη
µεγαλύτερης
διαφάνειας,
αναγνωσιµότητας
και
αποτελεσµατικότητας – σε µη εναρµονισµένους ή µερικώς εναρµονισµένους τοµείς. Η
µεγαλύτερη σαφήνεια του νοµοθετικού πλαισίου των κρατών µελών διευκόλυνε τους
οικονοµικούς φορείς να περιορίσουν το κόστος της πρόσβασης στους κανονισµούς και να
τους εφαρµόσουν σωστά.
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Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την
καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και
των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (ΕΕ L 204 της 21.07.1998),
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/1998 ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998).
Βλέπε σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος COM(2002) 278 τελικό. Βλέπε
επίσης «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
COM(2005) 97 τελικό «Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας: Στρατηγική για την
απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος: πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας»,
COM(2005) 535 τελικό «Στρατηγική επισκόπηση του προγράµµατος για τη βελτίωση της νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2006) 689 «∆εύτερη στρατηγική επισκόπηση της διαδικασίας βελτίωσης
της νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2008) 32 και «Τρίτη στρατηγική επισκόπηση για τη
βελτίωση, COM(2009) 15.
CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων).
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ΜΕΡΟΣ I: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν τµήµα περιγράφεται η λειτουργία του µέρους τυποποίησης της οδηγίας 98/34/EΚ
που καλύπτει τρεις κύριες δραστηριότητες: τη διαδικασία πληροφόρησης για τα πρότυπα, την
υποβολή αιτηµάτων εκ µέρους της Επιτροπής στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης
για εργασίες τυποποίησης (εντολές4) και στη διατύπωση επίσηµων αντιρρήσεων κατά
προτύπων υποστηρίζοντας της οδηγίες της «νέας προσέγγισης». Παρέχει στατιστικές
συνοδευόµενες από επεξηγήσεις για την περίοδο 2009-2010.
2.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η ενηµερωτική διαδικασία στον τοµέα των προτύπων είναι σχεδιασµένη ώστε να καταγράφει
τις νέες δραστηριότητες τυποποίησης που θεσπίστηκαν από τους ΕΟΤ (εθνικούς οργανισµούς
τυποποίησης) (όπως αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την οδηγία) Το σύστηµα κοινοποίησης
σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να µπορούν και άλλοι οργανισµοί να διατυπώνουν
παρατηρήσεις, να συµµετέχουν στις εργασίες ή να υποβάλλουν αιτήµατα για την ανάληψη
πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλέπε παράρτηµα 1).
2.1.

Εφαρµογή της διαδικασίας κατά την περίοδο 2009-2010

Από το 2009 έως το 2010 συνεχίστηκε η επιτυχής εφαρµογή της διαδικασίας. Από τις ετήσιες
εκθέσεις των επιτροπών τυποποίησης CEN και CENELEC προκύπτει ότι ο ετήσιος µέσος
όρος των κοινοποιούµενων εθνικών µέτρων αυξήθηκε σηµαντικά κατά το 2010. Η εν λόγω
αύξηση αποδίδεται κυρίως στον EΛOT5 που πέρασε από ετήσιο µέσο όρο κοινοποιήσεων
1,25 κατά την περίοδο 2006-2009 σε 464 κατά το 2010 και στον UNI6 που κατά το 2010
διπλασίασε τον συνήθη αριθµό κοινοποιήσεων του. Το παράρτηµα 2 παρέχει µια κατανοµή
των κοινοποιήσεων κατά κράτος.
Με εξαίρεση τον ατυπικό αριθµό κοινοποιήσεων που έγιναν από τον EΛOT κατά το 2010 και
συγκρίνοντας τις στατιστικές της περιόδου 2009-2010 µε εκείνες της προηγούµενης
περιόδου, ο αριθµός κοινοποιήσεων που έγιναν από τις χώρες EΕ-15 είναι σταθερός στις
1500 περίπου κοινοποίησεις ετησίως και ο αριθµός των κοινοποιήσεων από τις χώρες EΕ-12
έπεσε από 400 στις 230 (βλέπε παράρτηµα 3).
Ο εξαιρετικά µεγάλος αριθµός κοινοποιήσεων που έγιναν από τον EΛOT οφείλεται σε
απόφαση του ελληνικού υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων για αλλαγή του καθεστώτος περίπου
460 τεχνικών προδιαγραφών (δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα) στις εθνικές τεχνικές
προδιαγραφές. Ως συνέπεια τούτου, ο EΛOT ανέλαβε ένα µείζον έργο ανασύνταξης των
υφιστάµενων κειµένων σύµφωνα µε την ενδεδειγµένη µορφή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών και ελέγχου και επικαιροποίησης όλων των παραποµπών στα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Ο EΛOT ανακοίνωσε την ενέργεια αυτή µέσω των διαδικασιών της οδηγίας
98/34/EΚ.
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Οι εντολές αντιπροσωπεύουν αιτήµατα προς τους ΕΟΤ που µπορούν να γίνουν δεκτά υπό ορισµένες
προϋποθέσεις.
ΕΛΟΤ-Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
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Η αύξηση των κοινοποιήσεων του UNI κατά το 2010 οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των
µεθόδων εκπόνησης και δηµοσίευσης προτύπων του UNI. Αυτή η ανοδική τάση επέτρεψε
στον UNI την καλύτερη διαχείριση της αναθεώρησης των υφιστάµενων εθνικών προτύπων,
τα οποία επίσης υπόκεινται στην κοινοποίηση. Όντως, κατά το 2010 πάνω από το 60% των
κοινοποιήσεων του UNI αποτελούσαν αναθεωρήσεις των υφιστάµενων ιταλικών προτύπων.
Η τοµεακή κατανοµή (παράρτηµα 4) δείχνει ότι ο κατασκευαστικός τοµέας, µε την ευρύτερη
έννοιά του, κυριαρχεί στις εθνικές κοινοποιήσεις, µε τις κατασκευές και την πυροπροστασία
επικεφαλής. Τα τρόφιµα καταλαµβάνουν επίσης σηµαντικό χώρο.
Η πληροφόρηση που δηµοσιοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής εξακολουθεί να
δηµιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες εκ µέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής,
καθώς και για ερωτήµατα που αφορούν την ισχύουσα κατάσταση (άρθρο 7), που προέρχονται
είτε από τις κοινοποιήσεις είτε από άλλες πηγές.
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Εκτός από την έκτακτη κατάσταση του 2010, ο αριθµός κοινοποιήσεων µειώνεται συνεχώς
από το 2006. Οι χώρες EΕ-12 µείωσαν τον αριθµό κοινοποιήσεων κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2009-2010, πράγµα που θα µπορούσαν να ερµηνευθεί ως ένδειξη καλής
ενσωµάτωσης στο σύστηµα, καθώς αναπτύσσονται περισσότερα ευρωπαϊκά πρότυπα σε
σύγκριση µε τα εθνικά. Γενικά, η διαδικασία εφαρµόζεται ορθά και λειτουργεί σωστά. Η
αλλαγή της τάσης κατά το 2010 δεν αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το 2011, καθώς
συνδέεται µε συγκεκριµένα γεγονότα.
2.2.

Συµπέρασµα

Η διαδικασία ενηµέρωσης εξακολουθεί να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση
των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, ώστε να προβάλουν τις πρωτοβουλίες τους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την ενιαία αγορά και την ευρωπαϊκή
εναρµόνιση. Οι κοινοποιήσεις από νέα κράτη µέλη είναι σταθερές, πράγµα που δύναται να
θεωρηθεί ως θετική ένδειξη αναφορικά µε την ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα.
3.

ΕΝΤΟΛΕΣ

Οι «εντολές» τυποποίησης αποτελούν παγιωµένο µέσο της Επιτροπής για την εκπόνηση
τεχνικών προδιαγραφών που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και/ή την ευρωπαϊκή
πολιτική. Αποτελούν υποβολή αιτήµατος στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης
(ΕΟΤ) για εργασίες τυποποίησης και τη δηµιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για τις εν λόγω
εργασίες (βλέπε παράρτηµα 1). Είναι αναγκαίες εφόσον πρόκειται για πρότυπα που
υποστηρίζουν νοµοθετικές ρυθµίσεις, για παράδειγµα στο πλαίσιο των οδηγιών της «νέας
προσέγγισης».
3.1.

Εφαρµογή της διαδικασίας υποβολής εντολών κατά την περίοδο 2009-2010

Κατά την περίοδο που αφορά η έκθεση, εκδόθηκε ένα σύνολο 41 εντολών προς τους εθνικούς
φορείς τυποποίησης (ΕΟΤ) µε 4 εντολές τροποποίησης. Η αναλογία τροποποιήσεων είναι
παρόµοια µε εκείνη των προηγούµενων ετών (βλ. παράρτηµα 5). Ο αριθµός των εντολών που
αφορούσαν τις οδηγίες της νέας προσέγγισης (9, συν τις 4 τροποποιήσεις) µειώθηκε
συγκριτικά µε την προηγούµενη περίοδο.
Η διαδικασία έκδοσης εντολής εφαρµόζεται ικανοποιητικά. Η ανεπίσηµη διαδικασία
διαβούλευσης των ενδιαφερόµενων µερών που διεξάγεται πριν διανεµηθούν τα σχετικά
έγγραφα στα µέλη της επιτροπής σκοπό έχει να επιτύχει συναίνεση για την εντολή πριν από
την έναρξη της επίσηµης διαδικασίας διαβούλευσης.
Οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης-ANEC (Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισµό της
Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση), ECOS (Ευρωπαϊκός Περιβαλλοντικός
Οργανισµός Πολιτών για την Τυποποίηση), NORMAPME (Ευρωπαϊκό Γραφείο
Τυποποίησης για τη Χειροτεχνία και τις ΜΜΕ) και ETUI-REHS (Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό
Ίδρυµα – Έρευνα, Εκπαίδευση, Υγεία και Ασφάλεια) είχαν ενσωµατωθεί πλήρως στην
ανεπίσηµη διαδικασία διαβουλεύσεων πριν λήξει η περίοδος αναφοράς. Κατά τον τρόπο αυτό
αυξήθηκε η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας.
Βάση δεδοµένων για εντολές
Για να αυξηθεί περαιτέρω η διαφάνεια, η Γ∆ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Επιτροπής
ανέπτυξε µια βάση δεδοµένων για εντολές. Η βάση αυτή περιέχει τις εντολές κατ’ αύξοντα
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αριθµό σειράς M/xxx. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων ήταν ανοικτή στο κοινό το 2005
µέσω ίντερνετ στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/action_plan/index.htm
Η πρακτική της παρακολούθησης όλων των διαβουλεύσεων που πραγµατοποιούνται µε την
επιτροπή για θέµατα εντολών συνεχίστηκε καθόλη την υπό εξέταση περίοδο µέσω της
κατάρτισης επικαιροποιηµένου καταλόγου.
Παραγωγή ευρωπαϊκών προτύπων
Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 98/34/EΚ και της παρούσας έκθεσης περιορίζεται στις
εντολές και δεν καλύπτει την διαδικασία παραγωγής προτύπων καθαυτή. Πάντως, είναι
σηµαντικό να αναφερθεί ότι το όλο σύστηµα στηρίζεται στην ικανότητα των ΕΟΤ να
παράγουν έγκαιρα πρότυπα υψηλής ποιότητας, που συγκεντρώνουν ευρεία συναίνεση.
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µια «δέσµη τυποποίησης»7 που αποτελούνταν
από µια νοµοθετική πρόταση, µια στρατηγική ανακοίνωση και µια αξιολόγηση αντικτύπου.
Ένας από τους σκοπούς είναι ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης
ώστε αυτό να καταστεί ταχύτερο, αποτελεσµατικότερο, περιεκτικό και ανοικτό. Παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τους ΕΟΤ κατά τα πρόσφατα έτη, η Επιτροπή έθεσε στόχο τη
σύµπτυξη του χρόνου ανάπτυξης κατά 50% έως το 2020. Ως παράδειγµα αναφέρεται ότι,
κατά το 2005, ο µέσος όρος του χρόνου κατάρτισης ενός προτύπου ήταν 6,20 έτη για τη
CEN, 3,45 έτη για τη CENELEC και µόνο 1,08 για το ETSI. Η κατάσταση κατά το 2009 ήταν
2,.42 έτη για τη CEN, 2,34 έτη για τη CENELEC και 1,79 έτη για το ETSI.
Με στόχο την επίτευξη πιο έγκαιρης διαθεσιµότητας των προτύπων για τα οποία έχει εκδοθεί
εντολή, η Επιτροπή αναθεωρεί τις εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να καταστήσει τη διαδικασία
εντολοδότησης ταχύτερη και περισσότερο διαφανή κατά τρόπο ώστε οι ΕΟΤ, µαζί µε άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη, να δύναται να προβλέπει τη µελλοντική εργασία τυποποίησης. Για να
ενθαρρυνθούν οι ΕΟΤ, ώστε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση των
διαδικασιών τους, η Επιτροπή διαπραγµατεύεται µαζί τους αναφορικά µε δείκτες επιδόσεων
όπως «έγκαιρη ανάπτυξη», «συνολικότητα» και «ποιότητα» που θα συνδέονται µε
µελλοντική χρηµατοδοτική υποστήριξη η οποία θα παρέχεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή
θα προβεί επίσης στην εκτέλεση ανεξάρτητης ανασκόπησης του συστήµατος τυποποίησης για
να αξιολογήσει την πρόοδο ως προς τους στρατηγικούς στόχους και να εκτιµήσει τις
επιδόσεις της τρέχουσας διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης το 2013 το
αργότερο.
3.2.

Τάσεις που σηµειώθηκαν στις εντολές

Το αντικείµενο των εντολών εξακολουθεί να διευρύνεται. Το ποσοστό των εντολών που
αφορούσαν τις οδηγίες της «νέας προσέγγισης» είναι 31%, αριθµός που δεν απέχει πολύ από
τον αντίστοιχο της προηγούµενης περιόδου αναφοράς. Οι εντολές σε άλλους τοµείς πολιτικής
εξακολουθούν να είναι πολυάριθµες, ιδίως στην προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον
και την ενέργεια.
Πρότυπα στη στήριξη νοµοθετικών ρυθµίσεων
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COM(2011) 311 τελικό της 1.6.2011, COM(2011) 315 τελικό της 1.6.2011, SEC(2011) 671 τελικό της
1.6.2011

7

EL

Κατά την περίοδο αναφοράς, εκδόθηκαν εντολές στη στήριξη ευρέος φάσµατος νοµοθεσίας.
Ορισµένα παραδείγµατα περιλαµβάνουν: νοµοθεσία σχετικά µε κατασκευαστικά προϊόντα,
οικολογικό σχεδιασµό, γενική ασφάλεια προϊόντων ή προϊόντα χαµηλής τάσης. Το εύρος των
νοµοθετικών τοµέων δείχνει τη σηµασία που αποδίδεται στο µοντέλο.
Ο αριθµός των εντολών που στηρίζουν νέους τοµείς ευρωπαϊκής πολιτικής διπλασιάστηκε
συγκριτικά µε την προηγούµενη περίοδο αναφοράς. Οι εντολές σχετικά µε τους φορτιστές
κινητών τηλεφώνων ή τους φορτιστές ηλεκτρικών οχηµάτων αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγµατα των εντολών πολιτικής για την προώθηση της διαλειτουργικότητας .
Ο αριθµός των εντολών για τη στήριξη νοµοθεσίας εκτός της «Νέας προσέγγισης» (βλέπε
παράρτηµα 5) αυξήθηκε σηµαντικά κατά µέσον όρο ετησίως σε σύγκριση µε την
προηγούµενη περίοδο (από 35% σε 54%) και δείχνει ότι αυτό το µοντέλο από κοινού
ρύθµισης εξακολουθεί να υιοθετείται από ευρεία δέσµη υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι
εντολές για την υποστήριξη της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού είναι αυτές που
συνέβαλαν περισσότερο στην εν λόγω αύξηση.
Συνολικά, εκδόθηκαν εννέα εντολές8 κατά την περίοδο 2009–2010 για την στήριξη της
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό. Οι εν λόγω εντολές στοχεύουν σε προϊόντα όπως
πλυντήρια πιάτων, ψυκτικές συσκευές οικιακής χρήσης, κυκλοφορητές και
ηλεκτροκινητήρες.
Κατά την εν λόγω περίοδο δεν εκδόθηκε εντολή για τυποποίηση στον τοµέα υπηρεσιών.
Η εν λόγω τάση στη χρήση των εντολών για τη στήριξη της νοµοθεσίας σε τοµείς εκτός της
«Νέας προσέγγισης» και σε νέους τοµείς πολιτικής αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η
ευρωπαϊκή τυποποίηση χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για τη στήριξη της βελτίωσης
της ρυθµιστικής πολιτικής. Πράγµατι, η εξέλιξη αυτή αναγνωρίστηκε και ενθαρρύνθηκε στην
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2004 σχετικά µε το ρόλο της ευρωπαϊκής τυποποίησης στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας9.
3.3.

Συµπέρασµα

Η διαδικασία έκδοσης εντολών είναι παγιωµένη, πρέπει, όµως, να δίνεται προσοχή στην ορθή
εφαρµογή της. Για το σκοπό αυτό, έχει ουσιώδη σηµασία και θα πρέπει να συνεχιστεί η
διαβούλευση µε τους ΕΟΤ και όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές πριν από τη διαβούλευση µε
την επιτροπή, ιδιαίτερα µε τους ευρωπαίους ενδιαφερόµενους παράγοντες που
αντιπροσωπεύουν τους χρήστες µελλοντικών προτύπων.
Για να βελτιωθεί η διαφάνεια της λειτουργίας της επιτροπής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
προσκαλούν από το 2006 και µετά τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς που ενδιαφέρονται για
θέµατα τυποποίησης, ANEC, ECOS, ETUI-REHS και NORMAPME, στη διευρυµένη
συνεδρίασή του.
Για λόγους διαφάνειας και χάρη στα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα που θα ενσωµατωθούν στο
σύστηµα CIRCA10, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, στο µέλλον, θα εξετάζουν τη δυνατότητα
8
9
10
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Οι εντολές M450 M451, M458, M459, M462, M469, M470, M476 και M477 παραπέµπουν στην
οδηγία 2005/32/ΕΚ
COM(2004) 674 τελικό, της 18.10.2004.
Το σύστηµα CIRCA είναι συνεργατικός χώρος εργασίας µε τους εταίρους των Ευρωπαϊκών Οργάνων.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην εξής διεύθυνση URL: http://circa.europa.eu/
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διοργάνωσης γραπτής διαδικασίας εµπνευσµένης από τα φόρουµ συζητήσεων στο διαδίκτυο.
Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι όλα τα µέλη της επιτροπής µπορούν να διαβάζουν τις
παρατηρήσεις των άλλων µελών, καθιστώντας αυτού του είδους τη διαβούλευση παρόµοια µε
εκείνη που διεξάγεται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής.
Η διαδικασία έκδοσης εντολών αποδείχθηκε καθοριστική για τη διεύρυνση του ρόλου της
τυποποίησης σε νέους τοµείς της νοµοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ. Αυτό
αντικατοπτρίζεται επίσης και στο γεγονός ότι ορισµένες νέες νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ
αναφέρονται στην οδηγία.
Για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των εντολών ως
εργαλείου πολιτικής, η διαδικασία εντολοδότησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται ταχύτερα – οι
ΕΟΤ θα πρέπει να απαντούν νωρίτερα αν τα ζητούµενα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι κατάλληλα
για την αγορά, αν αποδέχονται µια εντολή και υπό ποιες προϋποθέσεις την αποδέχονται.
Εποµένως, οι µελλοντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία εντολοδότησης θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τον ορισµό σαφών προθεσµιών για απαντήσεις από τους ΕΟΤ, ώστε οι
υπηρεσίες της Επιτροπής να διαθέτουν τον χρόνο για να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις αν
οι ΕΟΤ δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή τυποποίηση
Στο Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή τυποποίηση περιέχονται η διαδικασία χειρισµού των
εντολών, η διατύπωση επίσηµων αντιρρήσεων κατά των εναρµονισµένων προτύπων και η
δηµοσιοποίηση των στοιχείων αναφοράς των εναρµονισµένων προτύπων, σε συνδυασµό µε
άλλα συναφή έγγραφα.
Πριν από την έκδοση του Εγχειριδίου η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της επιτροπής καθώς και
της γνώµης άλλων ενδιαφεροµένων µερών.
Ο Οδηγός δηµοσιεύεται στον ισότοπο Europa στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/action_plan/index.htm
4.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Οι οδηγίες της νέας προσέγγισης περιέχουν διασφαλίσεις για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις
οποίες ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν δύναται να επιτρέπει στα προϊόντα να ικανοποιούν τις
βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη µέλη ή η
Επιτροπή µπορούν να διατυπώνουν επίσηµη αντίρρηση για το εν λόγω πρότυπο για το οποίο
έχει ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής (βλέπε παράρτηµα 1 για τις λεπτοµέρειες της
διαδικασίας).
4.1.

Εφαρµογή της διαδικασίας κατά την περίοδο 2009-2010

Ο αριθµός των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν ως προς τις αποφάσεις της Επιτροπής κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ήταν ως προς τον ετήσιο µέσο όρο ανάλογος προς
εκείνου της προηγούµενης περιόδου φθάνοντας τις 7. Σε τρεις περιπτώσεις, η απόφαση
διατήρησε το τεκµήριο συµµόρφωσης, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις, το τεκµήριο
συµµόρφωσης περιορίστηκε ή ανακλήθηκε (βλέπε Παράρτηµα 6).
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4.2.

Συµπέρασµα

Παρόλο που η διαδικασία, από την υποβολή της αντίρρησης έως την έκδοση απόφασης, είναι
αρκετά χρονοβόρα, εν γένει η διαδικασία εφαρµόστηκε ικανοποιητικά.
Κατ’αναλογία προς τις εντολές και για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή θα προβεί στη
δηµοσιοποίηση των αποφάσεων για τις επίσηµες αντιρρήσεις µε ενοποιηµένο τρόπο και θα
υποβάλλει σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής επικαιροποιηµένο πίνακα των ενεργειών που
αφορούν τη διατύπωση επίσηµων αντιρρήσεων.
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ΜΕΡΟΣ II: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010

Η διαδικασία κοινοποίησης των εθνικών τεχνικών κανονισµών (στο εξής «η διαδικασία»)
παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη της ΕΕ να εξετάζουν εκ των
προτέρων τους τεχνικούς κανονισµούς που σκοπεύουν να εισαγάγουν τα κράτη µέλη για τα
προϊόντα (της βιοµηχανίας, της γεωργίας και της αλιείας) και για τις υπηρεσίες της κοινωνίας
της πληροφορίας (βλέπε παράρτηµα 7). Εφαρµόζεται, σε απλουστευµένη µορφή, στα κράτη
µέλη της ΕΖΕΣ που υπέγραψαν τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και στην
Ελβετία και στην Τουρκία (βλέπε παράρτηµα 10).
Τα κυριότερα οφέλη της διαδικασίας
• Παρέχει τη δυνατότητα να ανιχνεύονται οι νέοι φραγµοί στην εσωτερική αγορά πριν
ακόµη παραγάγουν αρνητικά αποτελέσµατα, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται η κίνηση
χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών παράβασης.
• Καθιστά δυνατό τον εντοπισµό µέτρων προστατευτισµού που, ενδεχοµένως, σχεδιάζουν
κάποια κράτη µέλη όταν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, όπως π.χ. µια οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική κρίση.
• Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να διαπιστώνουν το βαθµό συµβατότητας των
κοινοποιηµένων σχεδίων τους µε την κοινοτική νοµοθεσία.
• Καθιστά δυνατό τον αποτελεσµατικό διάλογο µεταξύ των κρατών µελών και της
Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων.
• Αποτελεί ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης που επιτρέπει στα κράτη µέλη να
επωφελούνται των ιδεών των εταίρων τους, ώστε να επιλύουν κοινά προβλήµατα
αναφερόµενα στους τεχνικούς κανονισµούς.
• Παρέχει στους οικονοµικούς παράγοντες ένα µέσο για να ακουστούν οι απόψεις τους και
για να προσαρµόσουν εγκαίρως τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τους µελλοντικούς
τεχνικούς κανονισµούς. Αυτό το δικαίωµα ελέγχου χρησιµοποιείται ευρέως από τους
οικονοµικούς φορείς, βοηθώντας την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν
φραγµούς στις συναλλαγές.
• Συµβάλλει στην εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας.
• Αποτελεί ένα ρυθµιστικό µέσο το οποίο δύναται να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό
τοµέων, απαιτείται εναρµόνιση.
• Αποτελεί ένα µέσο βιοµηχανικής πολιτικής
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1.1.

Χρήση της διαδικασίας στο πλαίσιο της «βελτίωσης της νοµοθεσίας»

Στην ανακοίνωσή της «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»11 η Επιτροπή τονίζει ότι ο µηχανισµός προληπτικού ελέγχου που
θεσπίστηκε µε την οδηγία 98/34/EΚ έχει κρίσιµη σηµασία για τη βελτίωση των εθνικών
κανονισµών αναφορικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την απλοποίηση και τη βελτίωση του
κανονιστικού περιβάλλοντος12, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να υποβάλλουν µελέτες αντίκτυπου
(ή τα συµπεράσµατα αυτών) µαζί µε κοινοποιηθέντα σχέδια, όπου παρόµοιες µελέτες έχουν
εκτελεστεί εσωτερικά. Η ανάλυση των εν λόγω µελετών αντίκτυπου ενθαρρύνει τα κράτη
µέλη να προβλέπουν το πλέον ενδεδειγµένο µέσο που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί και
επιτρέπει στην Επιτροπή να ελέγχει την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των προτεινόµενων
µέτρων.
Η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών στο πλαίσιο της διαδικασίας
κοινοποίησης της οδηγίας 98/34/EΚ συµβάλλει στη βελτίωση της σαφήνειας και της
συνέπειας των κοινοποιηθέντων σχεδίων εθνικής νοµοθεσίας. Η εν λόγω συνεργασία
πρόκειται να ενταθεί µε σκοπό την εξασφάλιση σαφούς και κατανοητού κανονιστικού
πλαισίου για τους οικονοµικούς οικονοµικούς φορείς, ενώ συγχρόνως θα εγγυάται υψηλό
επίπεδο προστασίας για τη δηµόσια υγεία, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.
Οι εθνικές αρχές ενθαρρύνθηκαν να εξετάσουν ειδικότερα τις ακόλουθες πτυχές :
• τη διατύπωση των σχεδίων: τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την ασφάλεια του δικαίου κατά
την εφαρµογή των κειµένων·
• τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους κανονισµούς ενός ορισµένου τοµέα µέσω της
δηµοσίευσης των ενοποιηµένων εκδόσεων των κειµένων τόσο σε έντυπη µορφή όσο και
επιγραµµικά·
• τον εντοπισµό διαδικασιών που επιβάλλουν άσκοπα περίπλοκες και δαπανηρές διοικητικές
εργασίες σε οικονοµικούς φορείς, ιδίως κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά.
1.2.

Βελτιώσεις στη διαχείριση της διαδικασίας της οδηγίας 98/34

Η Επιτροπή διεξήγαγε διάφορες εκστρατείες την περίοδο 2009-2010 για την αύξηση της
διαφάνειας και του διαλόγου µε τις εθνικές αρχές. Η λειτουργία της βάσης δεδοµένων TRIS
(«Σύστηµα πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων») βελτιώνεται διαρκώς και
µια νέα έκδοση αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2010 το αργότερο, χάρη στην οποία θα
µειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των κοινοποιήσεων και θα καταστεί δυνατή η επικοινωνία
µεταξύ της TRIS και των εθνικών βάσεων δεδοµένων.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει πρόσβαση του κοινού στα κοινοποιηµένα σχέδια, στις 23 επίσηµες
γλώσσες της ΕΕ, και στις ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας
µέσα από το δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/enterprise/tris. Παρατηρήθηκε σταθερή
αύξηση του αριθµού των επιγραµµικών επισκέψεων: από το 2009 έως το 2010 ο αριθµός των
αναζητήσεων αυξήθηκε κατά 23,4%, προσεγγίζοντας έτσι τις 192.000 αναζητήσεις το 2010
(βλ. παράρτηµα 11).
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Βλέπε παραπάνω, υποσηµείωση 2.
Βλέπε παραπάνω, υποσηµείωση 2.
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2.
2.1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 98/34
Αποτελεσµατικότητα: γενική επισκόπηση

► Αριθµός κοινοποιήσεων και σχετικοί τοµείς
Κατά το 2009 και το 2010 ο συνολικός αριθµός των κοινοποιηθέντων σχεδίων αυξήθηκε σε
σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο (1.525 κοινοποιήσεις για το 2009 και 2010 σε
σύγκριση µε 1.979 κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008).
Ο κατασκευαστικός τοµέας και πάλι εµφάνισε τον υψηλότερο αριθµό κοινοποιήσεων
κατά την περίοδο αναφοράς. Πολλά µέτρα σχετιζόµενα µε την ενεργειακή επάρκεια των
κτιρίων και την επισήµανση των προϊόντων κατασκευών και διακόσµησης ως προς τις
εκποµπές τους πτητικών ρυπαντών. Τον κατασκευαστικό τοµέα ακολούθησαν τα αγροτικά
προϊόντα και τα τρόφιµα. Στον εν λόγω τοµέα, πολυάριθµα µέτρα αφορούσαν την υγιεινή
των τροφίµων, τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, τη σύνθεση και την επισήµανση
τροφίµων και των ποτών. Οι κοινοποιήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά στον τοµέα των
µεταφορών όπου πολλές κοινοποιήσεις αφορούσαν την οδική σηµατοδότηση, την ασφάλεια
των οχηµάτων, ελκυστήρες και διατάξεις µηχανοκίνητων οχηµάτων. Πολυάριθµες
κοινοποιήσεις ελήφθησαν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, που αφορούσαν κυρίως
ραδιοεπαφές, καθώς και στον τοµέα του περιβάλλοντος (οικολογική συµβολή σχετικά µε
πλαστικές σακούλες, διαχείριση άχρηστων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
επισήµανση επαναχρησιµοποιούµενων συσκευασιών ποτών) (βλ. παραρτήµατα 9.3).
► Θέµατα που εξετάστηκαν
Στους µη εναρµονισµένους τοµείς που υπόκεινται στην τήρηση των άρθρων 34 έως 36
(ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων) και 49 και 56 (δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης
και ελευθερία παροχής υπηρεσιών) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι αντιδράσεις της Επιτροπής αποσκοπούσαν να προειδοποιήσουν τα κράτη µέλη σχετικά µε
την πιθανότητα να δηµιουργηθούν φραγµοί στο εµπόριο από κάποιο περιττό µέτρο,
δυσανάλογο προς τον επιδιωκόµενο στόχο. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφάλισε τη
συµµόρφωση προς τις εν λόγω αρχές και επιπλέον εξακολούθησε να καλεί τα κράτη µέλη να
εισάγουν ρήτρες αµοιβαίας αναγνώρισης σε κάθε σχέδιο τεχνικού κανονισµού που εµπίπτει
εκτός των εναρµονισµένων τοµέων.
Στους εναρµονισµένους τοµείς, οι αντιδράσεις αποσκοπούσαν να εξασφαλίσουν ότι τα
εθνικά µέτρα ήταν αναγκαία, δικαιολογηµένα και συµβιβάζονταν µε το παράγωγο δίκαιο της
ΕΕ.
•

EL

Από το 2009, τα κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει µεγάλο αριθµό σχεδίων τεχνικών
κανονισµών τον τοµέα των κατασκευών. Τα εν λόγω σχέδια αφορούσαν όλους τους
τύπους προϊόντων κατασκευών (επικίνδυνες ουσίες, ξύλινα είδη, εξοπλισµούς
πυρόσβεσης, δοµές στήριξης από σκυρόδεµα, οπλισµένο σκυρόδεµα, γεννήτριες
θερµότητας, κ.λπ.), τις ιδιότητές τους (µηχανική αντοχή και σταθερότητα,
αντιπυρική αντοχή, µονωτικές ιδιότητες κ.λπ.) και την επισήµανσή τους (ειδικότερα,
επισήµανση σχετικά µε εκποµπές πτητικών ρυπαντών). Οι εν λόγω κοινοποιήσεις
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αναλύθηκαν κυρίως υπό το πρίσµα της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ13 για τα προϊόντα του
τοµέα των κατασκευών και των εναρµονισµένων προτύπων που εγκρίθηκαν στο
πλαίσιο αυτής της οδηγίας καθώς και της οδηγίας 2002/91/ΕΚ14 για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, που καταργήθηκε µε την οδηγία 2010/31/EΕ15.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε αναλυτικές γνώµες και σχόλια σχετικά µε τα σχέδια
τεχνικών κανονισµών που αφορούν την επισήµανση των προϊόντων κατασκευών και
διακόσµησης όσον αφορά τις εκποµπές τους πτητικών ρυπαντών. Τα κοινοποιηθέντα
σχέδια εξετάσθηκαν υπό το φως της οδηγίας 1999/45/EΚ16 σχετικά µε την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων και
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1272/200817 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη
συσκευασία ουσιών και µειγµάτων.
Τα εν λόγω σχέδια προκάλεσαν αριθµό αντιδράσεων από διάφορα κράτη µέλη, τα
οποία εξέδωσαν αναλυτικές γνώµες προβάλλοντας το θέµα της συµβατότητας των
µέτρων που κοινοποιήθηκαν µε τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων στην εσωτερική αγορά.
•

Τα κράτη µέλη κοινοποίησαν διάφορα σχέδια που αφορούν τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ). Οι κοινοποιήσεις αφορούσαν ειδικότερα το
δικαίωµα διάθεσης ΓΤΟ στην αγορά, την απαγόρευση ή τον περιορισµό της
καλλιέργειάς τους και τη διασπορά τους στο περιβάλλον. Αυτές αναλύθηκαν υπό το
φως της οδηγίας 2001/18/EΚ18 σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον, του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1829/200319 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές και του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1830/200320 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
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Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα
του τοµέα των δοµικών κατασκευών, (ΕΕ L 40 της 11.2.1989), σ. 12-26.
Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002,
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 1 της 4.1.2003 σ. 65–71).
Οδηγία 2010/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13-35).
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για
την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (ΕΕ L 200
της 30.7.1999, σ. 1-68).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1-1355).
Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για
τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση
της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου - ∆ήλωση της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1-39)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003,
σ. 1-23).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων
οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς
τροποποιηµένους οργανισµούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της
18.10.2003, σ. 24-28)
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καθώς και της σύστασης της Επιτροπής σχετικά µε τα µέτρα συνύπαρξης (2010/C
200/01)21.
•

Κατά τα έτη 2009 και 2010, τα κράτη µέλη κοινοποίησαν σχέδια που αφορούσαν
συµπληρώµατα διατροφής, υλικά προοριζόµενα να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα
(δοχεία, συσκευασίες και σκεύη κατασκευασµένα από ανοξείδωτους χάλυβες,
επισήµανση επίχρυσων, επάργυρων και παρόµοιων ειδών), µεταλλικό, πηγαίο και
πόσιµο νερό, εξοπλισµό για την επεξεργασία νερού για ανθρώπινη κατανάλωση,
υγιεινή τροφίµων. Ορισµένα κράτη µέλη κοινοποίησαν σχέδια κανονισµών για τον
περιορισµό ή την απαγόρευση της χρήσης δισφαινόλης Α σε φιάλες διατροφής
βρεφών (µπιµπερό) και υλικών και αντικειµένων τα οποία είναι σχεδιασµένα ή
προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. Ως προς τούτο, θα πρέπει να τονισθεί
ότι η οδηγία 2011/8/EΕ22 που τροποποιεί την οδηγία 2002/72/EΚ23 όσον αφορά τον
περιορισµό της χρήσης της δισφαινόλης Α σε πλαστικές φιάλες διατροφής βρεφών
(µπιµπερό) εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2011 και προβλέπει την απαγόρευση από 1ης
Μαρτίου 2011 της κατασκευής και από 1ης Ιουνίου 2011 της διάθεσης στην αγορά
και της εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλαστικών φιαλών διατροφής βρεφών
(µπιµπερό).

•

Στον τοµέα υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών πολυάριθµες ήταν οι
κοινοποιήσεις σχετικά µε τις ραδιοεπαφές, ενώ άλλες αφορούσαν, µεταξύ άλλων, τα
επιγραµµικά (on-line) τυχερά παιχνίδια, την τιµολόγηση των ψηφιακών βιβλίων, τα
ηλεκτρονικά φορολογικά µητρώα, τα συστήµατα ηλεκτρονικών σηµείων πώλησης
(EpoS) και τις συσκευές ηλεκτρονικής υπογραφής, καθώς και την
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων πληροφοριών.

•

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η Επιτροπή εξέτασε ειδικότερα σχέδια κανονισµών
που αφορούν την επισήµανση συσκευασιών ποτών, την επισήµανση ηλεκτρικών
στηλών, την επισήµανση πλαστικών σάκων και συσκευασίες από PVC. Οι εν λόγω
κοινοποιήσεις αναλύθηκαν υπό το φως της οδηγίας 94/62/EΚ24 σχετικά µε τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας και της οδηγίας 2006/66/EΚ25
σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

•

Η διαδικασία κατέστησε επίσης δυνατή την παρέµβαση στους τοµείς όπου
προβλεπόταν εναρµόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέτρεψε τα κράτη
µέλη από την θέσπιση αποκλινόντων εθνικών µέτρων, όπως στην περίπτωση της
προαγωγής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υγρή βιοµάζα, της

21

Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά µε κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη
εθνικών µέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συµβατικές και
βιολογικές καλλιέργειες (ΕΕ C 200/1 της 2.7.2010).
Οδηγία 2011/8/ΕΕ της Επιτροπής της 28 Ιανουαρίου 2011 που τροποποιεί την οδηγία 2002/72/ΕΚ για
την τροποποίηση του κανονισµού (EE) αριθ. 10/2011 όσον αφορά τον περιορισµό της χρήσης της
Bisphenol Α (∆ισφαινόλης Α) στα πλαστικά βρεφικά µπιµπερό (ΕΕ L 26 της 29.1.2011, σ. 11-14)
Οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2002 σχετικά µε τα πλαστικά υλικά και
αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18-58).
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για
τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23).
Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου.2006
σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ, (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ.1-14).
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υποχρεωτικής αναφοράς της καταγωγής του τροφίµου στην επισήµανση, της
εισαγωγής και διαµετακόµισης προϊόντων µε βάση τις φώκιες, της έγκρισης
προτύπων για εξοπλισµό χώρου δοκιµών για διάταξη πέδησης µε κυλίνδρους για
οχήµατα συνολικής µάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, την επισήµανση και
παρουσίαση τροφίµων, της ποιότητας των επιτραπέζιων σταφυλιών, της
ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών µολύβδουοξέος, της παραγωγής αλκοολούχων ποτών που έχουν υποστεί ζύµωση, εκτός µπίρας
και κρασιού, καθώς και µονάδων καύσης και σταθµών παραγωγής ενέργειας
τηλεθέρµανσης.
► Αντιδράσεις
Η Επιτροπή εξέδωσε 105 εµπεριστατωµένες γνώµες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7% επί
του συνολικού αριθµού σχεδίων που κοινοποιήθηκαν από τα 27 κράτη-µέλη κατά την
περίοδο αναφοράς . Ο αριθµός αυτός δείχνει µείωση του αριθµού εµπεριστατωµένων γνωµών
που εξέδωσε η Επιτροπή σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο αναφοράς, πράγµα που
υποδεικνύει ότι τα κράτη µέλη νοµοθετούν όλο και περισσότερο έχοντας υπόψη τη
νοµοθεσία και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
µιας αποτελεσµατικά λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Από την πλευρά τους, τα κράτη
µέλη εξέδωσαν 130 εµπεριστατωµένες γνώµες. Από τις 616 παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν
κατά την περίοδο αναφοράς, οι 262 υποβλήθηκαν από την Επιτροπή και οι 354 από τα κράτη
µέλη (βλ. παραρτήµατα 9.4 και 9.6).
Σε 11 περιπτώσεις, η Επιτροπή κάλεσε τα οικεία κράτη µέλη να αναβάλουν την έκδοση των
κοινοποιηµένων κανονισµών για ένα έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής τους, ώστε να µη
διακυβευθεί το έργο εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρισκόταν σε εξέλιξη στο
συγκεκριµένο τοµέα (βλέπε παραρτήµατα 9.5).
Επίσης, η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των κρατών µελών στην ανάγκη να διασφαλίζεται
η συµβατότητα µε τους κανόνες της συµφωνίας σχετικά µε τα τεχνικά εµπόδια στις
συναλλαγές όταν τα σχετικά µέτρα κοινοποιούνται επίσης στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου.
2.2.

Χρήση της επείγουσας διαδικασίας

Σε σύνολο 1525 κοινοποιήσεων, τα κράτη µέλη υπέβαλαν 52 αιτήσεις εφαρµογής της
επείγουσας διαδικασίας για κοινοποιηµένα σχέδια. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη στενή
ερµηνεία της όσον αφορά τις εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούνται, συγκεκριµένα σοβαρή
και απρόβλεπτη κατάσταση που αφορά ειδικότερα την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, η εφαρµογή της επείγουσας διαδικασίας απορρίφθηκε στις
περιπτώσεις που η αιτιολόγηση βασιζόταν απλώς σε οικονοµικούς λόγους ή πήγαζε από την
ανάγκη κάλυψης καθυστερήσεων σε εθνικό διοικητικό επίπεδο. Η επείγουσα διαδικασία
κρίθηκε δικαιολογηµένη σε 29 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως ψυχοτρόπους
ουσίες, έλεγχο ναρκωτικών, ρυπογόνες ουσίες, τυχερά παιχνίδια, σάκους ασφαλείας και τον
ιδιωτικό τοµέα ασφάλειας (µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπλων, χρηµατοκιβωτίων,
συστηµάτων συναγερµού, χρηµάτων και πολύτιµων ειδών) (βλέπε παράρτηµα 9.7).
2.3.

Συνέχεια που δόθηκε στις αντιδράσεις της Επιτροπής

Κατά την περίοδο 2009-2010 η αναλογία του αριθµού των απαντήσεων που έδωσαν τα κράτη
µέλη προς τον αριθµό των εµπεριστατωµένων γνωµών που εξέδωσε η Επιτροπή ήταν
ικανοποιητική (κατά µέσο όρο 89,5% σε όλη την περίοδο). Το ποσοστό αυτό είναι ο βασικός
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δείκτης που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της δέσµευσης των κρατών µελών να
τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της διαδικασίας. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο αριθµός
των ικανοποιητικών απαντήσεων δεν ήταν υψηλός (32,5% κατά µέσον όρο για όλη την
περίοδο) (βλ. παράρτηµα 9.8).
2.4.

∆ιάλογος µε τα κράτη µέλη

Οι τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προτύπων και Τεχνικών Κανονισµών έδωσαν την
ευκαιρία να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά µε σηµεία γενικού ενδιαφέροντος και επίσης
σχετικά µε ειδικές πτυχές της διαδικασίας.
Οι συζητήσεις αφορούσαν ειδικότερα την ανάπτυξη της νέας βάσης δεδοµένων TRIS, την
ποιότητα της µετάφρασης των κοινοποιηθέντων κειµένων, τα φορολογικά µέτρα που
προορίζονται για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης που
κοινοποιούνται βάσει της οδηγίας 98/34/EΚ, το ζήτηµα της εµπιστευτικότητας ορισµένων
κοινοποιηθέντων σχεδίων, τις σχέσεις µεταξύ του κανονισµού (EΚ) αριθ. 764/200826 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 που θεσπίζει
διαδικασίες για την εφαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών κανόνων σε προϊόντα που
διατίθενται νοµίµως στην αγορά σε άλλο κράτος µέλος και της οδηγίας 98/34/EΚ.
Η Επιτροπή παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν αντίστοιχα, την εµπλοκή
που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 και την επείγουσα διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας 98/34/EΚ.
Περαιτέρω, η Επιτροπή προέβη σε παρουσίαση της νέας βάσης δεδοµένων TRIS v2.0, της
«θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης» (ενιαίο σηµείο εισαγωγής για κοινοποιήσεις από κράτη µέλη
της ΕΕ – συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία υποχρεούνται να
κοινοποιούν έγγραφα σύµφωνα µε άλλες πράξεις της ΕΕ) και του οδηγού για την εφαρµογή
των διατάξεων της συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων.
Επίσης, στα κράτη µέλη διεξήχθησαν σεµινάρια, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα άµεσου
διαλόγου µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών που συµµετείχαν στη διαδικασία και
συµβάλλοντας στην εξοικείωση των τελευταίων µε τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας, που
συχνά έχουν ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα.
Κατά τη διάρκεια σεµιναρίου που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2008 µε την ευκαιρία
της 25ης επετείου της οδηγίας 98/34/EΚ, διατυπώθηκαν προτάσεις και ιδέες από κράτη µέλη
και από οικονοµικούς φορείς σχετικά µε τη λειτουργία της διαδικασίας κοινοποίησης. Με
βάση τα ανωτέρω, αποφασίστηκε, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, η συγκρότηση µιας
οµάδας εργασίας σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 98/34/EΚ.
Η εν λόγω οµάδα εργασίας εξετάζει την µέχρι τούδε εφαρµογή της διαδικασίας κοινοποίησης
και κατά πόσον και µε ποιο τρόπο η λειτουργία της δύναται να βελτιωθεί µέσω διοικητικών
ρυθµίσεων ή, αν χρειάζεται, µέσω της εισαγωγής αλλαγών στην ισχύουσα οδηγία.
Η οµάδα περιλαµβάνει εκπροσώπους δώδεκα κρατών µελών (τα σηµεία επαφής της οδηγίας
98/34/ΕΚ της Αυστρίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ανίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας,
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου
2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα
προϊόντα που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά άλλου κράτους µέλους και για την κατάργηση της
Απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ, (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 21-29).
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της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της
Σλοβακίας και του Ηνωµένου Βασιλείου) και η προεδρία της οµάδας ασκείται από την
υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρµόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας κοινοποίησης
της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
Η πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας έγινε στις 12 Απριλίου 2010 και σε αυτή
συζητήθηκαν προβλήµατα σχετικά, αφενός, µε την τρίµηνη περίοδο status quo των
κοινοποιηθέντων σχεδίων κανονισµών και την ενδεχόµενη µείωσή της και, αφετέρου, µε τις
συνέπειες της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου «CIA Security and Unilever»
(αδυναµία εφαρµογής µη κοινοποιηθέντων κανονισµών) αναφορικά µε εθνικά κείµενα τα
οποία συµµορφώνονται στην ουσία τους µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, αλλά τα οποία εγκρίθηκαν
χωρίς να κοινοποιηθούν βάσει της διαδικασίας της οδηγίας 98/34/EΕ ή εγκρίθηκαν κατά τη
διάρκεια της περιόδου status quo ή τροποποιήθηκαν σηµαντικά στη διάρκεια της περιόδου
status quo .
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης, που έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2010, η οµάδα
εργασίας ασχολήθηκε µε την επέκταση της αρχικής περιόδου status quo κατά τρεις επιπλέον
µήνες (ένα µήνα για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών) µόνο όταν η Επιτροπή
(και όχι άλλα κράτη µέλη) εκδίδει εµπεριστατωµένη γνώµη. Συζητήθηκε επίσης η
δυνατότητα παροχής µιας ελάχιστης περιόδου status quo που θα εφαρµόζεται για
φορολογικά, χρηµατοοικονοµικά και επείγοντα µέτρα, ώστε να διατίθεται χρόνος για την
ενδεδειγµένη εξέτασή τους.
Η τρίτη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010 και εστιάστηκε στο ζήτηµα
της δηµόσιας πρόσβασης σε έγγραφα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας
98/34/EΚ και στην ανάπτυξη της λειτουργίας της «θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης» της
οδηγίας 98/34/EΚ.
2.5.

Παραβάσεις της οδηγίας

Ο αριθµός των διαδικασιών παράβασης (άρθρο 258 της Συνθήκης ΕΚ) που κινήθηκαν κατά
κρατών µελών και αφορούσαν παραβάσεις των υποχρεώσεών τους βάσει της οδηγίας
παρέµεινε χαµηλός κατά την υπό εξέταση περίοδο: τρεις το 2009 και επτά το 2010.
2.6.

Συµπέρασµα

Κατά το 2009 και το 2010 η χρησιµότητα της διαδικασίας επιβεβαιώθηκε και πάλι όσον
αφορά την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια και τη διοικητική συνεργασία.
Η προσέγγιση της διαδικασίας της οδηγίας 98/34 για πρόληψη και δικτύωση εξασφάλισε ότι
οι εθνικές κανονιστικές δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκαν χωρίς να δηµιουργήσουν
τεχνικούς φραγµούς στο εµπόριο και ότι η εναρµόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επήλθε µόνο
όπου πραγµατικά χρειαζόταν, αυστηρή συµµόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας. Το
γεγονός ότι ο αριθµός των διαδικασιών για παράβαση παρέµεινε χαµηλός κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς δείχνει ότι η οδηγία 98/34/EΚ αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την
εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την εφαρµογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επαγρυπνεί σε
σχέση µε τις αρχές βελτίωσης της νοµοθεσίας και την ανάγκη διατήρησης ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Τα κοινοποιηθέντα
σχέδια εξακολουθούν να διατίθενται ηλεκτρονικώς, δωρεάν και σε όλες τις επίσηµες γλώσσες
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της ΕΕ, παρέχοντας τον τρόπο αυτό την ευκαιρία για τους οικονοµικούς επιχειρηµατικούς
παράγοντες να προβαίνουν σε σχόλια επ' αυτών.
Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για τους
οικονοµικούς οικονοµικούς φορείς µε στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ΕΕ και εκτός αυτής, λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις µεταξύ
της διαδικασίας 98/34 και της κίνησης που εγκαθιδρύθηκε µε τη Συµφωνία για τα τεχνικά
εµπόδια στο εµπόριο (TΕΕ) στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ).
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