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ETSI ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ZΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
28 Μαρτίου 2003
(2003/C 91/04)
1. ΓΕΝΙΚΑ

Η CEN, η Cenelec και το ETSI, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Ευρωπαϊκή Zώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕZΕΣ), αφετέρου,
επιβεβαιώνουν ότι η τυποποίηση είναι εθελοντική δραστηριότητα, η
οποία βασίζεται στη συναίνεση και διεξάγεται από και για τους
ίδιους τους ενδιαφεροµένους, µε βάση την ανοιχτή συµµετοχή
και τη διαφάνεια, στο πλαίσιο ανεξάρτητων και αναγνωρισµένων
οργανισµών τυποποίησης, και η οποία οδηγεί στη θέσπιση προτύπων, η συµµόρφωση προς τα οποία είναι εθελοντική (1). Σηµειώνουν ότι, επειδή είναι δηµοσίως αναγνωρισµένοι (2) οι οργανισµοί
που τα εκδίδουν και επειδή τηρούν συγκεκριµένες διαδικασίες,
όπως είναι η διαδικασία της δηµόσιας κρίσης και η διαδικασία
της ψηφοφορίας, τα πρότυπα (EN) που θεσπίζονται κατ' αυτόν
τον τρόπο διακρίνονται από άλλες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες
ορίζονται σε εθελοντική βάση.
Η CEN, η Cenelec, το ETSI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ
αναγνωρίζουν ότι τα πρότυπα πρέπει να είναι κατάλληλα για το
σκοπό τους, να είναι ευρέως αποδεκτά ως αποτέλεσµα της πλήρους
συµµετοχής στη διαδικασία τυποποίησης όλων των ενδιαφερόµενων
µερών, να είναι λογικώς συνεπή µεταξύ τους και να αφήνουν περιθώρια για την τεχνολογική καινοτοµία και τον ανταγωνισµό· ότι,
κατά συνέπεια, τα πρότυπα πρέπει να βασίζονται σε έγκυρες επιστηµονικές έρευνες, να επικαιροποιούνται τακτικά και, στο µέτρο
του εφικτού, να βασίζονται στις επιδόσεις (3).
Μολονότι η τυποποίηση είναι εθελοντική και ανεξάρτητη δραστηριότητα, η CEN, η Cenelec, το ETSI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
ΕZΕΣ αναγνωρίζουν ότι έχει επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και το περιβάλλον. Με
διάφορες ευκαιρίες τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και η ΕZΕΣ αναγνώρισαν ότι η τυποποίηση µπορεί να παίξει ρόλο στη δηµόσια πολιτική και να υποστηρίξει την εκπόνηση νοµοθεσίας.
Η παραδοχή αυτή πρωτοεκφράστηκε το 1984 και περιλήφθηκε στις
γενικές κατευθυντήριες γραµµές συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των CEN και Cenelec, οι οποίες συµφωνήθηκαν
στις 13 Νοεµβρίου 1984 και δηµοσιεύθηκαν ως υπόµνηµα αριθ. 4
µέρος 1 της CEN/Cenelec. Από τότε, ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε και υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να λάβουν υπόψη
τους την εξέλιξη αυτή.
Αντίστοιχες κατευθυντήριες γραµµές συµφωνήθηκαν και υπογράφηκαν µεταξύ της ΕZΕΣ και των CEN και Cenelec στις 30 Απριλίου
(1)

Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1999, για το ρόλο της
τυποποίησης στην Ευρώπη, σηµείο 11 (ΕΕ C 141 της 19.5.2000).
(2) Οδηγία 98/34/ΕΚ του Συµβουλίου για την καθιέρωση µιας διαδικασίας
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών (ΕΕ
L 204 της 21.7.1998).
(3) Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1999, για το ρόλο της
τυποποίησης στην Ευρώπη, σηµείο 12 (ΕΕ C 141 της 19.5.2000).

1985 (δηµοσιεύθηκαν ως υπόµνηµα αριθ. 4 µέρος 2 της CEN/
Cenelec). Μια αναθεωρηµένη έκδοση αυτών των κατευθυντήριων
γραµµών εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ΕZΕΣ στις 30 Οκτωβρίου 1992, µε σκοπό, ιδίως, να ληφθεί υπόψη το διευρυµένο
καθεστώς που δόθηκε στα πρότυπα των κρατών της ΕZΕΣ από
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).

2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η CEN, η Cenelec, το ETSI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ
θεωρούν ότι οι νέες κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικές
αλλαγές σε σχέση µε την κατάσταση που ίσχυε το 1984 και το
1985 αντιστοίχως:
— Ενώ το 1984 υπήρχαν δύο µόνο ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, µε την αναγνώριση, βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΟΚ,
του ευρωπαϊκού ινστιτούτου τηλεπικοινωνιακών προτύπων
(ETSI), έγιναν πλέον τρεις οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, δηλαδή η CEN, η Cenelec και το ETSI.
— Με τη συµφωνία για τον ΕΟΧ τα κράτη της ΕZΕΣ που είναι
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας δεσµεύθηκαν να συµµετάσχουν στην ενιαία αγορά µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως και τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η συµφωνία δηµιούργησε
την ίδια νοµική βάση για τη χρήση προτύπων στα κράτη της
ΕZΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ όπως και στην ΕΕ.
— Οι δραστηριότητες τυποποίησης στην Ευρώπη µετατοπίστηκαν
ουσιαστικά από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος των εθνικών οργανισµών τυποποίησης
προσέλαβε, κατά συνέπεια, µια νέα διάσταση στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης. Οι εθνικοί τυποποιητικοί φορείς θα εξακολουθήσουν, ωστόσο, να έχουν σηµαντικό
ρόλο στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση. Σε εθνικό επίπεδο
συµβάλλουν στην επίτευξη συναίνεσης, σε πολλές δε περιπτώσεις παρέχουν υποστήριξη στις τεχνικές εργασίες, αποτελούν,
εξάλλου, µόνιµο συνδετικό κρίκο µεταξύ των φορέων της αγοράς, συγκεκριµένα των ΜΜΕ, των καταναλωτών και των φορέων
προστασίας του περιβάλλοντος, και παρέχουν συµβουλές και
πρόσβαση τόσο στα διεθνή όσο και στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η
επίσηµη έγκριση των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) διενεργείται,
ύστερα από δηµόσια κρίση και επίσηµη ψηφοφορία, από τους
εθνικούς φορείς τυποποίησης.
— Οµάδες οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού και συναφείς
οργανώσεις, ιδίως µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν
δείξει αυξηµένο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή τυποποίηση
και, επειδή είναι οργανωµένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουν
πλέον αυξηµένες δυνατότητες πρόσβασης στη διαδικασία της
δηµιουργίας ευρωπαϊκών προτύπων και σε διάφορες δοµές στο
πλαίσιο της CEN, της Cenelec και του ETSI. Ωστόσο, αυτό δεν
µειώνει την ανάγκη συµµετοχής τους σε εθνικό επίπεδο.
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— Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος
και των καταναλωτών αποτελεί θεµελιώδη στόχο της συνθήκης
ΕΚ. Συνεπώς, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και τα ζητήµατα
προστασίας των καταναλωτών πρέπει να ενσωµατώνονται
συστηµατικά σε άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς τοµείς. Η
εξέλιξη αυτή αφορά επίσης την ευρωπαϊκή τυποποίηση.

— Αναγνωρίζεται ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση διαδραµατίζει
βασικό ρόλο στην οικονοµική και πολιτική ένταξη των υποψήφιων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και αντιστρόφως, οι χώρες
αυτές συµµετέχουν ολοένα περισσότερο στις εργασίες των
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης.

— Με την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, τα διεθνή πρότυπα
έχουν αποκτήσει βασική σηµασία για την Ευρώπη. Αυτή η
σηµασία επιβεβαιώθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), συγκεκριµένα µε τη σύναψη της συµφωνίας για τα
τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές και µε την έκδοση της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά µε τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη
διεθνών προτύπων που χρησιµοποιούνται βάσει της συµφωνίας (1) καθώς και από τις υπηρεσίες της Επιτροπής µέσω του
εγγράφου εργασίας τους SEC (2001) 1296, µε ηµεροµηνία 26
Ιουλίου 2001, σχετικά µε τις αρχές κοινοτικής πολιτικής που
διέπουν τη διεθνή τυποποίηση.

— Οι ανάγκες της αγοράς για τεχνικές προδιαγραφές έχουν αλλάξει και διαφέρουν από τοµέα σε τοµέα. Επιπλέον, οι βιοµηχανικοί τοµείς αλληλοσυνδέονται σε µεγαλύτερο βαθµό και τα
παραδοσιακά µεταξύ τους σύνορα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, ενισχύοντας έτσι την ανάγκη στενής συνεργασίας µεταξύ
των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης όσον αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο καταρτίζονται τα πρότυπα.

— Η χρήση προτύπων στη διαµόρφωση πολιτικής έχει εξελιχθεί.
Πέρα από τη διαρκή ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς και την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και των
τεχνολογιών της πληροφορίας, υπάρχουν νέοι τοµείς στους
οποίους χρησιµοποιούνται ολοένα περισσότερο τα πρότυπα
για τη χάραξη πολιτικής, όπως είναι η ασφάλεια στο χώρο
εργασίας, η πολιτική για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον, η µεταφορά των αποτελεσµάτων έρευνας στην αγορά και η
δηµιουργία διευρωπαϊκών δικτύων.

— Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και των διαδικασιών στον
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ) δηµιούργησε την ανάγκη µιας εξίσου ταχείας επεξεργασίας νέων µορφών εκδόσεων. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις
εξελίξεις οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης ανέπτυξαν
νέα παραδοτέα στοιχεία που δεν υπάγονται στο καθεστώς των
επίσηµων προτύπων (ΕΝ).

16.4.2003

δυνατότητα εφαρµογής του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ (2).
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή, οι συµφωνίες τυποποίησης
είναι ένα είδος συµφωνιών οριζόντιας συνεργασίας, οι οποίες
συνάπτονται µεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταρτίζονται
υπό την αιγίδα κρατικών φορέων ή φορέων στους οποίους
έχει ανατεθεί η παροχή έργου γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι οργανισµοί που θεσπίζουν πρότυπα και οι
οποίοι αναγνωρίζονται βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι κατ' αρχήν οι συµφωνίες τυποποίησης
δεν περιστέλλουν τον ανταγωνισµό εάν τα πρότυπα θεσπίζονται
από αναγνωρισµένους οργανισµούς τυποποίησης, των οποίων η
λειτουργία στηρίζεται σε ανοικτές, διαφανείς και µη µεροληπτικές διαδικασίες.

— Η τυποποίηση έχει αποκτήσει υψηλό πολιτικό κύρος. Αυτό
αντικατοπτρίζει τη µοναδική θέση που κατέχουν τα πρότυπα
σε αντίθεση µε άλλα είδη προδιαγραφών και δηµιουργεί µια
εξίσου σηµαντική υποχρέωση για την τήρηση των αρχών διαφάνειας, ανοικτής συµµετοχής, συναίνεσης, ανεξαρτησίας, αποτελεσµατικότητας και συνέπειας.

Για τους προαναφερόµενους λόγους, η CEN, η Cenelec, το ETSI, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ επιθυµούν να επιβεβαιώσουν την
κοινή τους αντίληψη για µια σειρά στόχων πολιτικής και για το
ρόλο των προτύπων σε αυτό το πλαίσιο, για τις αρχές στις οποίες
βασίζεται η σχέση τους και η συνεργασία τους και για τις σηµερινές προθέσεις τους όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων.

3. ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η CEN, η Cenelec, το ETSI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ
συµµερίζονται την αντίληψη ότι ο ρόλος της τυποποίησης είναι
σηµαντικός για την ευρωπαϊκή αγορά και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και επειδή συνιστά σπουδαίο µέσο
στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής το οποίο εκφράζει το δηµόσιο
συµφέρον. Οι στόχοι πολιτικής της ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι,
συνεπώς, οι ακόλουθοι:

— Να διαδραµατίσει ένα ρόλο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών
και των υπηρεσιών και να εξασφαλίσει βιώσιµη ανάπτυξη η
οποία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας και
ποιότητας και θα λαµβάνει υπόψη όλους τους οικονοµικούς,
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βάσει της νέας
προσέγγισης, τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα παρέχουν
τεχνικές λύσεις ώστε να τεκµαίρεται η πιστότητα προς τις απαιτήσεις του νόµου· αποτελούν κοινό και διαφανές σηµείο αναφοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις· συµβάλλουν στην εξάλειψη
των τεχνικών φραγµών στις συναλλαγές· ενθαρρύνουν την περιβαλλοντικά υγιή ανάπτυξη προϊόντων· τέλος, αποτελούν κοινή
πηγή αναφοράς για τις συναλλαγές και την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία προωθώντας κατ' αυτό τον τρόπο την ευρωπαϊκή τεχνική ολοκλήρωση.

— Όσον αφορά πιθανούς περιορισµούς του ανταγωνισµού που
µπορεί να προκληθούν από οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας
µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο
αγοράς, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση σχετικά µε τη

— Να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.

(1) Παράρτηµα 4 της G/TBT/9, 10.11.2000.

(2) EE C 3 της 6.1.2001, σ. 2 έως 30.
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— Να αποτελέσει εργαλείο για την πρόοδο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αφήνοντας περιθώρια για τεχνολογική καινοτοµία. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παρέχουν ένα κοινό αλλά και ευέλικτο τεχνικό περιβάλλον σε όλη την ενιαία αγορά και αποτελούν αναγνωρισµένα σηµεία αναφοράς για την ποιότητα, την
πιστότητα και τη συµµόρφωση προς τους κανονισµούς· ενθαρρύνουν την τεχνική συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης και προσφέρουν στους επιχειρηµατίες µια ευκαιρία να
εκµεταλλευθούν οικονοµίες κλίµακας.
— Να παράσχει ένα φάσµα διαφορετικών παραδοτέων στοιχείων µε
διαβαθµίσεις που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.
— Να δηµιουργήσει έναν ευέλικτο και διαφανή µηχανισµό για την
οικοδόµηση της συναίνεσης γύρω από καθορισµένα θέµατα
στην Ευρώπη. Η συναινετική βάση που είναι απαραίτητη για
να καλύπτονται οι ανάγκες των ενδιαφερόµενων µερών (περιλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών) ποικίλλει ανάλογα µε το
βιοµηχανικό κλάδο, µε τη σχέση προς το κανονιστικό περιβάλλον και µε παράγοντες όπως η ασφάλεια και το ενδεχόµενο
προξένησης βλάβης στο περιβάλλον.
— Να προωθήσει, µέσα από τη συµµετοχή των µελών των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης στις διεθνείς εργασίες, τα συµφέροντα της Ευρώπης στην παγκόσµια οικονοµία και να δηµιουργήσει τους όρους πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Τα πρότυπα αποτελούν σηµείο αναφοράς στις συµφωνίες τεχνικής
συνεργασίας, τεχνικής συνδροµής και αµοιβαίας αναγνώρισης
που συνάπτονται µε τρίτες χώρες. Έχει ύψιστη σηµασία να
εγκρίνονται τα διεθνή πρότυπα και να εφαρµόζονται οµοιόµορφα όταν έτσι διασφαλίζονται θεµιτοί στόχοι, δηλαδή στόχοι προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων,
των ζώων ή των φυτών ή/και στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος.
— Να προσφέρει στις υποψήφιες χώρες και στις γειτονικές χώρες
ένα βασικό εργαλείο που θα τις διευκολύνει να προσαρµόσουν
τις οικονοµίες τους στην κοινοτική αγορά και να προαγάγουν
τη βιώσιµη ανάπτυξη, την οικονοµική και τεχνολογική ολοκλήρωση ή συνεργασία.
— Να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό για οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους στην Ευρώπη και για άλλες συναφείς οµάδες
συµφερόντων, ιδίως δε ΜΚΟ, που µπορεί σε άλλη περίπτωση
να µην ενδιαφέρονταν να συµµετάσχουν, µολονότι έχουν
εύλογα συµφέροντα από τα αποτελέσµατα της τυποποίησης,
ο οποίος θα τους δώσει τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στη
διαδικασία της τυποποίησης. Έτσι θα αποκτήσουν τα µέσα για
να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σε τοµείς δηµόσιου συµφέροντος όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζοµένων και των καταναλωτών. Θα έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη και να διαφυλάξουν το δηµόσιο
συµφέρον σε τοµείς στους οποίους κρίνεται προτιµότερη η από
κοινού ρύθµιση ή η αυτορρύθµιση παρά η απευθείας κανονιστική ρύθµιση.
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— Οι σχέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης
και των δηµόσιων αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να
έχουν ως βάση τους την αναγνώριση των κοινών στόχων που
παρουσιάζονται αναλυτικά στο τµήµα 3 και να λαµβάνουν
υπόψη τους τις διαφορετικές ευθύνες και αρµοδιότητές τους.
Τονίζεται µε έµφαση ότι ο διαρκής διάλογος που διεξάγεται
ανάµεσά τους σε συνθήκες ανοιχτής συµµετοχής και διαφάνειας
αποτελεί θεµέλιο λίθο της συνεργασίας τους.
— Οι εθνικοί φορείς που είναι µέλη της CEN και της Cenelec και
τα µέλη του ETSI ασκούν ζωτικό ρόλο στη συνεργασία µεταξύ
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και ΕZΕΣ. Η συνεργασία µεταξύ όλων των οικείων φορέων
και η συναντίληψή τους για τους στόχους που παρουσιάζονται
στο τµήµα 3 είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία των
κατευθυντήριων γραµµών.
— Οι θεσµικοί κανόνες των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση, ιδίως
στο βαθµό που υποστηρίζει την άσκηση ευρωπαϊκής πολιτικής
και τη θέσπιση κοινοτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων, διατηρεί
ακέραιη την ευθύνη έναντι όλων των ενδιαφεροµένων στην
Ευρώπη, όσον αφορά το γεγονός ότι οι φορείς τυποποίησης
λαµβάνουν υπόψη τους το ευρύτερο δυνατό φάσµα απόψεων
κατά την κατάρτιση προτύπων και άλλων εγγράφων και ότι οι
διαδικασίες (ανάπτυξης, κρίσης και ψηφοφορίας) είναι ανοικτές
και διαφανείς.
— Το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης έχει τη γενική ευθύνη να
διαφυλάσσει όλα τα συµφέροντα, µεταξύ άλλων της βιοµηχανίας, των εργαζοµένων, των καταναλωτών, των περιβαλλοντικών
φορέων, των δηµόσιων αρχών και, συνεπώς, δεν πρέπει να
ενεργεί µε γνώµονα τα οργανωµένα συµφέροντα.
— Σε όλα τα επίπεδα και µεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια κατά
το σχεδιασµό, την εκτέλεση και την υλοποίηση των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων τυποποίησης που πραγµατοποιούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, ενδεχοµένως µέσα από τις δραστηριότητες έγκρισης των προτύπων
και µεταφοράς τους σε εθνικό επίπεδο.
— Είναι πολύ σηµαντικό το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης να
ανταποκρίνεται µε ετοιµότητα και όπως αρµόζει στις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς σε διαφορετικούς τοµείς και τηρώντας δεόντως τις θεµελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής τυποποίησης
οι οποίες παρουσιάζονται στο τµήµα 3. Συγκεκριµένα, οι διαφορετικές ανάγκες της αγοράς µπορεί να επιζητούν διαφορετικά είδη παραδοτέων στοιχείων. Ωστόσο, για όλα τα είδη
παραδοτέων στοιχείων θα πρέπει πάντοτε να εφαρµόζονται οι
αρχές της διαφάνειας, της ανοικτής πρόσβασης και συµµετοχής,
της αποτελεσµατικότητας, της συνέπειας και της εθελοντικής
εργασίας και εφαρµογής.

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

— Η διεθνής τυποποίηση θα πρέπει να ενισχυθεί, τα δε ευρωπαϊκά
συµφέροντα να διαφυλαχθούν στο πλαίσιό της· τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει να εφαρµόζονται οµοιόµορφα εκτός αν κάτι
τέτοιο λειτουργεί αναποτελεσµατικά ή απρόσφορα σε σχέση
µε τους επιδιωκόµενους στόχους.

Για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, η CEN, η Cenelec,
το ETSI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ συµµερίζονται την
αντίληψη ότι:

— Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να υποστηριχθεί η
ένταξη των οικονοµιών των υποψήφιων χωρών στην Κοινότητα.
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— Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η χρήση ευρωπαϊκών προτύπων ως µέσου οικονοµικής και τεχνολογικής ολοκλήρωσης
εντός και εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς, ως εργαλείου για τη
δραστηριοποίηση στην αγορά και ως τεχνικής βάσης για την
εκπόνηση νοµοθεσίας, ιδίως κατά τον καθορισµό τεχνικών προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες και µεθόδους δοκιµών.
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— Να προωθήσουν τη χρήση προτύπων στους εµπορικούς εταίρους της Ευρώπης τόσο κατά την εφαρµογή της πολιτικής τους
όσο και κατά την εκπόνηση της νοµοθεσίας τους.
Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕZΕΣ προσδοκούν από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης CEN,
Cenelec και ETSI τα ακόλουθα:

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν στα προηγούµενα τµήµατα, οι
ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕZΕΣ τα ακόλουθα:
— Να διατηρήσουν ένα διαφανές νοµοθετικό και πολιτικό πλαίσιο
για την ευρωπαϊκή τυποποίηση ως ανεξάρτητη, συναινετική και
εθελοντική δραστηριότητα.
— Να κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων στις περιπτώσεις
που είναι σκόπιµο για την υποστήριξη ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθµίσεων και άλλων πολιτικών και να εξακολουθήσουν να
εφαρµόζουν µια γενικότερη πολιτική χρήσης προτύπων.
— Να ορίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ,
τις νοµικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση προτύπων.
— Να µην καταρτίσουν σχέδια τεχνικών κανονισµών για θέµατα
που καλύπτονται από εντολές που έχουν ανατεθεί σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο
για λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Να ζητήσουν, στο βαθµό
που κρίνουν σκόπιµο, τη γνώµη των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης και ενδεχοµένως των µελών τους για θέµατα που
συνδέονται µε την τυποποίηση και, κατά περίπτωση, µε τα
τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
— Να δηλώσουν την πρόθεσή τους ότι θα εξακολουθήσουν να
παρέχουν στοχοθετηµένη χρηµατοδοτική υποστήριξη στους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, εντός των ορίων που
επιβάλλουν τα διαθέσιµα κονδύλια του προϋπολογισµού, ώστε
να συντηρηθεί η κατάλληλη ευρωπαϊκή υποδοµή τυποποίησης,
να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα και να
αυξηθεί η προβολή των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης.
— Να συµβουλευτούν τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σχετικά µε τις ανάγκες της έρευνας και ανάπτυξης που
προηγείται της θέσπισης προτύπων (προτυποποιητική έρευνα)
και να αξιοποιήσουν περισσότερο την προτυποποιητική έρευνα
που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα ή/και την ΕZΕΣ, η
οποία προέρχεται τόσο από άµεσες όσο και από έµµεσες ερευνητικές δράσεις µε στόχο την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων.
— Να ενθαρρύνουν όλους όσοι συµµετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράµµατα Ε & Α να ανατροφοδοτήσουν, ενδεχοµένως, µε τα
αποτελέσµατά τους τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης.
— Να ζητήσουν, εφόσον κρίνουν σκόπιµο, τη συµβουλή και την
ενεργό συνεργασία των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης
για τη θέσπιση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων
τεχνικής συνδροµής και συνεργασίας µε τρίτες χώρες.

— Να συντηρήσουν την υποδοµή και τις διαδικασίες τυποποίησης
ώστε να ανταποκρίνονται στις εύλογες ανάγκες της Ευρώπης
(µεταξύ των οποίων ανάγκες ασφάλειας, υγείας, προστασίας των
καταναλωτών και του περιβάλλοντος) και να συνεργαστούν
ενεργά ώστε οι ενδιαφερόµενοι να αποκοµίσουν µέγιστο όφελος
από την ευρωπαϊκή υποδοµή τυποποίησης και από τις διασυνδέσεις της µε άλλους οργανισµούς τυποποίησης.
— Να εξασφαλίσουν ότι οι δοµές και οι διαδικασίες αφήνουν
περιθώρια για όσο το δυνατόν πιο ανοικτές διαδικασίες, µέγιστη διαφάνεια και αντιπροσωπευτικότητα. Οι διαδικασίες θα
πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία
από τα οργανωµένα συµφέροντα. Θα πρέπει να καταβληθούν
και άλλες προσπάθειες για να αυξηθεί η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων κύκλων, ιδίως των δηµόσιων αρχών, των βιοµηχάνων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των
εργαζοµένων και των περιβαλλοντικών οµάδων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κατάρτιση προτύπων και άλλων
παραδοτέων στοιχείων και προκειµένου οι απόψεις τους να
λαµβάνονται επαρκώς υπόψη.
— Να εξασφαλίσουν ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα τεκµηρίωσης ώστε να συµµετέχουν ουσιαστικά.
— Να λάβουν υπόψη τους το δηµόσιο συµφέρον, ιδίως, την
ασφάλεια και την υγεία, καθώς και την προστασία των εργαζοµένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
— Να έχουν συνεχή διάλογο µε την Επιτροπή και µε την ΕZΕΣ
κατά την εκτέλεση του τυποποιητικού έργου τους.
— Να εξασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα εξετάζονται
διεξοδικά και, όποτε είναι σκόπιµο, λαµβάνονται υπόψη κατά
τη θέσπιση προτύπων ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος.
— Να υποστηρίξουν δυναµικά τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
στο έργο της τυποποίησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
— Να θεσπίσουν και να διατηρήσουν θεσµικούς κανόνες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν συνέπεια, ταχύτητα και ποιότητα
κατά τη θέσπιση, την επεξεργασία και τη µεταφορά προγραµµάτων, προτύπων και άλλων παραδοτέων στοιχείων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των εξελισσόµενων αγορών. Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται συνεπείς
κανόνες για την περίοδο του status quo, κοινοποίηση των
δραστηριοτήτων, οµοιόµορφη µεταφορά προτύπων και απόσυρση αλληλοσυγκρουόµενων εθνικών προτύπων (όσον αφορά
τα πρότυπα ΕΝ).

16.4.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Να εξασφαλίσουν ότι, όποτε εκδίδονται κοινές εντολές από την
Επιτροπή και την ΕZΕΣ, υιοθετείται συνεκτική προσέγγιση όσον
αφορά την αποδοχή και εκτέλεση ή την απόρριψη της εντολής.
— Να εξασφαλίσουν ότι οι κανόνες κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων δεν θίγουν την ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των µελών της ΕZΕΣ και των ενδιαφερόµενων οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων κατά την εκτέλεση εργασιών που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο εντολών που έχει αναθέσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ΕZΕΣ.
— Να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους µε ύψιστη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα, χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, σύγχρονες
µεθόδους και τεχνολογίες για την εκπόνηση και τη διανοµή του
έργου τους.
— Να τηρήσουν ένα ενηµερωµένο corpus εκδόσεων το οποίο θα
πρέπει να συµβαδίζει µε την τεχνολογική εξέλιξη, προβαίνοντας
σε τακτικές αναπροσαρµογές του µε στόχο την επιβεβαίωση,
τροποποίηση, αναθεώρηση ή απόσυρση προτύπων, ανάλογα
µε την περίπτωση.
— Μαζί µε τα µέλη τους να προσαρµόσουν τις δοµές, τις διαδικασίες και τις εκδόσεις τους ώστε να ανταποκρίνονται στις
εξελίξεις των εύλογων αναγκών των ενδιαφερόµενων µερών.
Να αναπτύξουν κατάλληλους µηχανισµούς για να παραλαµβάνουν έγγραφα που προέρχονται από οµάδες συµφερόντων και
άλλα µέρη και να τα µετατρέπουν, κατά περίπτωση, σε παραδοτέα στοιχεία των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης.
— Να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των ενδιαφερόµενων
µερών στα πρότυπα, προβαίνοντας σε ευρεία ενηµέρωση σχετικά
µε τη διαθεσιµότητά τους και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα
χρήσης των προτύπων — συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (∆ΠΙ) — από φορείς της αγοράς µε δίκαιους, εύλογους και ισότιµους όρους.
— Να αναλάβουν και να υποστηρίξουν δράσεις για την προβολή
της ευρωπαϊκής τυποποίησης.
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— Να εργαστούν, ενδεχοµένως, για την ανάπτυξη και την ευρεία
χρήση ενιαίου σήµατος πιστότητας ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
— Να υποστηρίξουν την πρόοδο των οργανισµών τυποποίησης
στις χώρες που έχουν κάνει αίτηση για προσχώρηση στην ΕΕ
ή στην ΕZΕΣ ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν πλήρως και
να προσχωρήσουν στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. Να δώσουν τη δυνατότητα στους εν λόγω οργανισµούς
να γίνουν πλήρη µέλη µόλις πληρωθούν οι κατάλληλοι και
εγκεκριµένοι όροι.
— Να συνεργαστούν ενεργά µε διεθνείς οργανωµένες δοµές τυποποίησης· να τηρήσουν τους όρους του κώδικα ορθής πρακτικής
του ΠΟΕ για την προετοιµασία, έγκριση και εφαρµογή προτύπων· να προωθήσουν τους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης,
να προωθήσουν τη χρήση των διεθνών προτύπων στο δικό τους
έργο και σε διεθνές επίπεδο όταν µε τον τρόπο αυτό µπορούν
να επιτύχουν θεµιτούς στόχους, όπως είναι η προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των
φυτών ή/και του περιβάλλοντος. Να καταβάλουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερες προσπάθειες για να υποστηρίξουν την πρόσβαση των ενδιαφερόµενων κύκλων στις διαδικασίες τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο.
— Να συνεργαστούν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε την ΕZΕΣ
για την ανάπτυξη και την εφαρµογή προγραµµάτων της Κοινότητας και της ΕZΕΣ τα οποία αφορούν την παροχή τεχνικής
συνδροµής και την τεχνική συνεργασία µε τρίτες χώρες και να
εξασφαλίσουν τη συνέπεια, στο µέτρο του δυνατού, των οικείων
πολιτικών των οργανισµών που είναι µέλη τους.
— Να διατηρήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το διάλογο µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε την ΕZΕΣ για κάθε ζήτηµα
στρατηγικής, πολιτικής ή τεχνικής σηµασίας κοινού ενδιαφέροντος.

