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Ο∆ΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
για την καθιερωση µιασ διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον τοµεα των τεχνικων προτυπων και
κανονισµων
φÀνεια στισ εθνικεσ πρωτοβουλÝεσ που αφορουν τη
θεσπιση τεχνικων προτυπων η κανονισµων¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:

(4)

Þτι τα εµπÞδια στισ συναλλαγεσ, τα οποÝα οφεÝλονται στουσ τεχνικουσ κανονισµουσ των προϊÞντων,
εÝναι παραδεκτÀ µÞνον εÀν εÝναι αναγκαÝα για την
κÀλυψη ορισµενων επιτακτικων αναγκων και εξυπηρετουν σκοπÞ γενικÞτερου ενδιαφεροντοσ, του οποÝου αποτελουν ουσιαστικη εγγυηση¯

(5)

Þτι η Επιτροπη πρεπει απαραÝτητα να διαθετει τισ
αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ πριν απÞ τη θεσπιση τεχνικων διατÀξεων¯ Þτι τα κρÀτη µελη, τα οποÝα οφεÝλουν, δυνÀµει του Àρθρου 5 τησ συνθηκησ, να διευκολυνουν την Επιτροπη στην Àσκηση του εργου τησ,
οφεÝλουν να τησ κοινοποιουν τα σχεδιÀ τουσ στον
τοµεα των τεχνικων κανονισµων¯

(6)

Þτι Þλα τα κρÀτη µελη πρεπει, επÝσησ, να πληροφορουνται τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ που σχεδιÀζονται απÞ Àλλο κρÀτοσ µελοσ¯

(7)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ στÞχο εχει να διασφαλÝσει
ενα περιβÀλλον ευνοϊκÞ για την ανταγωνιστικÞτητα
των επιχειρησεων¯ Þτι, για να εκµεταλλευτουν
καλυτερα οι επιχειρησεισ τα πλεονεκτηµατα τησ αγορÀσ αυτησ, πρεπει να υπÀρχει ιδÝωσ µεγαλυτερη
ενηµερωση¯ Þτι, κατÀ συνεπεια, πρεπει να δοθεÝ η
δυνατÞτητα στουσ επιχειρηµατικουσ κυκλουσ να
κÀνουν γνωστεσ τισ εκτιµησεισ τουσ για τισ επιπτωσεισ των εθνικων τεχνικων κανονισµων που προτεÝνονται απÞ Àλλα κρÀτη µελη µεσω τησ τακτικησ
δηµοσÝευσησ των τÝτλων των κοινοποιουµενων σχεδÝων, καθωσ και µεσω των διατÀξεων που αφορουν
την εµπιστευτικÞτητα των σχεδÝων αυτων¯

(8)

Þτι κρÝνεται σκÞπιµο, για λÞγουσ ασφÀλειασ του
δικαÝου, τα κρÀτη µελη να γνωστοποιουν Þτι θεσπÝζεται εθνικÞσ τεχνικÞσ κανÞνασ, τηρουµενων Þσων
ορÝζει η παρουσα οδηγÝα¯

(9)

Þτι, Þσον αφορÀ τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ για τα
προϊÞντα, τα µετρα µε τα οποÝα θα διασφαλισθεÝ η
καλη λειτουργÝα η εµβÀθυνση τησ αγορÀσ προυMποθετουν ιδÝωσ µεγαλυτερη διαφÀνεια των εθνικων
προθεσεων, καθωσ και επεκταση των αιτÝων και
Þρων εκτÝµησησ του αποτελεσµατοσ που µπορουν να
εχουν οι προτεινÞµενοι κανονισµοÝ, στην αγορÀ¯

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ τα Àρθρα 100 Α, 213 και 43,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι η οδηγÝα 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ
ΜαρτÝου 1983, για την καθιερωση µιασ διαδικασÝασ
πληροφÞρησησ στον τοµεα των τεχνικων προτυπων
και κανονισµων (4), τροποποιηθηκε πολλεσ φορεσ
και σε σηµαντικη εκταση¯ Þτι εÝναι, ωσ εκ τουτου,
σκÞπιµη, για λÞγουσ σαφηνειασ και ορθολογισµου, η
κωδικοποÝηση τησ εν λÞγω οδηγÝασ¯

(2)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ περιλαµβÀνει ενα χωρο χωρÝσ
εσωτερικÀ συνορα, µεσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται
η ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των
προσωπων, των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯ Þτι,
εποµενωσ, ενα απÞ τα θεµελια τησ ΚοινÞτητασ εÝναι
η απαγÞρευση των ποσοτικων περιορισµων στισ
συναλλαγεσ εµπορευµÀτων, καθωσ και των µετρων
που εχουν ισοδυναµο αποτελεσµα µε τουσ ποσοτικουσ αυτουσ περιορισµουσ¯

(3)

Þτι, για την καλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ,
κρÝνεται σκÞπιµο να διασφαλισθεÝ µεγαλυτερη δια-

(1) ΕΕ C 78 τησ 12.3.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 133 τησ 28.4.1997, σ. 5.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου
1997 (ΕΕ C 304 τησ 6.10.1997, σ. 79), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 23ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (EE C 110 τησ 8.4.1998, σ. 1)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (EE C 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου
τησ 18ησ Μαιου 1998.
(4) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση 96/139/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ
L 32 τησ 10.2.1996, σ. 31).
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(10)

Þτι, µε την προοπτικη αυτη, κρÝνεται σκÞπιµο να
εκτιµηθουν Þλεσ οι προδιαγραφεσ που επιβÀλλονται
σε ενα προϊÞν και να ληφθουν υπÞψη οι εξελÝξεισ
στισ εθνικεσ πρακτικεσ σε θεµατα κανονιστικησ
ρυθµισησ των προϊÞντων¯

(11)

Þτι οι απαιτησεισ, εκτÞσ των τεχνικων προδιαγραφων που αφορουν τον κυκλο ζωησ ενÞσ προϊÞντοσ
µετÀ τη διÀθεση του στην αγορÀ, µπορουν να επηρεÀσουν την ελευθερη κυκλοφορÝα του στην αγορÀ η
να δηµιουργησουν εµπÞδια στην καλη λειτουργÝα
τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯

(12)

Þτι εÝναι ανÀγκη να διευκρινιστεÝ η εννοια του de
facto τεχνικου κανÞνα¯ Þτι, ιδÝωσ, οι διατÀξεισ µεσω
των οποÝων η δηµÞσια αρχη αναφερεται σε τεχνικεσ
προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ η προτρεπει στην
τηρηση τουσ, καθωσ και οι διατÀξεισ για προϊÞντα
µε τα οποÝα συνδεεται η δηµÞσια αρχη, χÀριν του
δηµοσÝου συµφεροντοσ, εχουν ωσ αποτελεσµα να
προσδÝδουν στην τηρηση των εν λÞγω απαιτησεων η
προδιαγραφων χαρακτηρα περισσÞτερο αναγκαστικÞ απÞ εκεÝνον που θα εÝχαν φυσιολογικÀ λÞγω τησ
προελευσησ τουσ απÞ τον ιδιωτικÞ τοµεα¯

(13)

Þτι η Επιτροπη και τα κρÀτη µελη πρεπει, επιπλεον,
να εχουν στη διÀθεση τουσ αρκετÞ χρÞνο για να
προτεÝνουν τροποποιησεισ του σχεδιαζÞµενου µετρου, ωστε να εξαλειφθουν η να µειωθουν οι ενδεχÞµενεσ δυσχερειεσ στην ελευθερη κυκλοφορÝα των
εµπορευµÀτων¯

(14)

Þτι το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ λαµβÀνει υπÞψη του τισ
προτεινÞµενεσ τροποποιησεισ κατÀ την επεξεργασÝα
του οριστικου κειµενου του µελετωµενου µετρου¯

(15)

(16)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ συνεπÀγεται, ιδÝωσ σε περÝπτωση που καταστεÝ αδυνατη η εφαρµογη τησ αρχησ
τησ αµοιβαÝασ αναγνωρισησ απÞ τα κρÀτη µελη, την
εκδοση η την πρÞταση εκδοσησ υποχρεωτικων κοινοτικων πρÀξεων απÞ την Επιτροπη¯ Þτι εχει θεσπιστεÝ ενα ειδικÞ προσωρινÞ status quo ουτωσ
ωστε η εκδοση εθνικων µετρων να µη διακυβευει
την εκδοση απÞ το Συµβουλιο η απÞ την Επιτροπη
κοινοτικων πρÀξεων αναγκαστικου δικαÝου στον
Ýδιο τοµεα¯
Þτι το εν λÞγω κρÀτοσ µελοσ οφεÝλει, συµφωνα µε τισ
γενικεσ υποχρεωσεισ του Àρθρου 5 τησ συνθηκησ, να
αναβÀλει για επαρκεσ χρονικÞ διÀστηµα την εναρξη
ισχυοσ του σχεδιαζÞµενου µετρου, ωστε να καταστεÝ
δυνατη εÝτε η απÞ κοινου εξεταση των προτεινÞµενων τροποποιησεων εÝτε η επεξεργασÝα τησ πρÞτασησ µιασ πρÀξησ αναγκαστικου δικαÝου του ΣυµβουλÝου εÝτε η εκδοση µιασ πρÀξησ αναγκαστικου δικαÝου τησ Επιτροπησ¯ Þτι οι προθεσµÝεσ που προβλεπονται στη συµφωνÝα των Αντιπροσωπων των
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κυβερνησεων των κρατων µελων, συνελθÞντων στα
πλαÝσια του ΣυµβουλÝου τησ 28ησ Μαιου 1969, για
το status quo και την ενηµερωση τησ Επιτροπησ (1),
Þπωσ τροποποιηθηκε µε τη συµφωνÝα τησ 5ησ ΜαρτÝου 1973 (2), αποδεÝχθηκαν ανεπαρκεÝσ για τισ
συγκεκριµενεσ περιπτωσεισ και, εποµενωσ, πρεπει να
προβλεφθουν µεγαλυτερεσ προθεσµÝεσ¯
(17)

Þτι η διαδικασÝα του status quo και τησ ενηµερωσησ
τησ Επιτροπησ, που περιεχεται στη συµφωνÝα τησ
28ησ Μαιου 1969, εξακολουθεÝ να ισχυει για τα
προϊÞντα που υπÞκεινται σ’ αυτην και που δεν
αποτελουν αντικεÝµενο τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(18)

Þτι, µε στÞχο πÀντοτε να διευκολυνθεÝ η εκδοση
κοινοτικων µετρων απÞ το Συµβουλιο, τα κρÀτη
µελη πρεπει να απεχουν απÞ την εκδοση ενÞσ τεχνικου κανÞνα Þταν το Συµβουλιο εχει εγκρÝνει κοινη
θεση κατÞπιν προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ που αφορÀ
το Ýδιο θεµα¯

(19)

Þτι τα εθνικÀ τεχνικÀ πρÞτυπα µπορουν στην πρÀξη
να εχουν τα Ýδια αποτελεσµατα µε τουσ τεχνικουσ
κανονισµουσ, Þσον αφορÀ την ελευθερη διακÝνηση
των εµπορευµÀτων¯

(20)

Þτι εÝναι, κατÀ συνεπεια, αναγκαÝο να εξασφαλιστεÝ
η ενηµερωση τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα σχεδια
προτυπων, µε Þρουσ ανÀλογουσ µε αυτουσ που
ισχυουν για τουσ τεχνικουσ κανονισµουσ¯ Þτι, δυνÀµει του Àρθρου 213 τησ συνθηκησ, η Επιτροπη, για
να εκπληρωσει τα καθηκοντα που τησ εχουν ανατεθεÝ, µπορεÝ να συλλεγει οποιαδηποτε πληροφορÝα
και να προβαÝνει σε Þλουσ τουσ αναγκαÝουσ
ελεγχουσ, µεσα στα Þρια και µε τισ προυMποθεσεισ
που καθορÝζει το Συµβουλιο κατÀ τισ διατÀξεισ τησ
συνθηκησ¯

(21)

Þτι τα κρÀτη µελη και οι οικεÝοι οργανισµοÝ τυποποιησεωσ πρεπει επÝσησ να ενηµερωνονται σχετικÀ µε
τα πρÞτυπα τα οποÝα σχεδιÀζουν οι οργανισµοÝ
τυποποιησεωσ Àλλων κρατων µελων¯

(22)

Þτι η αναγκαιÞτητα συστηµατικησ κοινοποÝησησ
υφÝσταται πρÀγµατι µÞνο σε νεα θεµατα τυποποÝησησ και Þτι, αν η τυποποÝηση αυτη αναλαµβÀνεται
σε εθνικÞ επÝπεδο, µπορεÝ να δηµιουργησει αποκλÝσεισ µεταξυ των εθνικων προτυπων, µε αποτελεσµα
να διαταραχθεÝ η λειτουργÝα τησ αγορÀσ¯ Þτι κÀθε
µεταγενεστερη κοινοποÝηση η γνωστοποÝηση Þσον
αφορÀ την πορεÝα των εθνικων εργασιων πρεπει να
εξαρτÀται απÞ το ενδιαφερον που εκδηλωσαν για
τισ εργασÝεσ αυτεσ εκεÝνοι στουσ οποÝουσ γνωστοποιηθηκε προηγουµενωσ το νεο θεµα τυποποÝησησ¯

(23)

Þτι η Επιτροπη πρεπει ωστÞσο να εχει τη δυνατÞτητα να ζητεÝ τη γνωστοποÝηση των εθνικων προγραµµÀτων τυποποÝησησ, εν Þλω η εν µερει, για να
µπορεÝ να εξετÀζει τισ εξελÝξεισ τησ τυποποÝησησ σε
δεδοµενουσ οικονοµικουσ τοµεÝσ¯

(1) ΕΕ C 76 τησ 17.6.1969, σ. 9.
(2) ΕΕ C 9 τησ 15.3.1973, σ. 3.
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(24)

Þτι το συστηµα ευρωπαϊκησ τυποποÝησησ πρεπει να
οργανωθεÝ απÞ και για τα ενδιαφερÞµενα µερη,
βασιζÞµενο στη συνοχη, τη διαφÀνεια, τη συναÝνεση,
την ανεξαρτησÝα απÞ τα ιδιωτικÀ συµφεροντα, την
αποτελεσµατικÞτητα και τη ληψη αποφÀσεων µεσω
εθνικησ αντιπροσωπευσησ¯

(25)

Þτι η τυποποÝηση στην ΚοινÞτητα πρεπει να βασισθεÝ στα θεµελιωδη δικαιωµατα των εθνικων οργανισµων τυποποÝησησ, Þπωσ εÝναι η δυνατÞτητα παροχησ των σχεδÝων προτυπων, ενηµερωσησ για τη
συνεχεια που επιφυλÀσσεται στα σχετικÀ σχÞλια,
συνδεσησ µε τισ εθνικεσ εργασÝεσ τυποποÝησησ η
ακÞµη η δυνατÞτητα να ζητεÝται η επεξεργασÝα
ευρωπαϊκων αντÝ εθνικων προτυπων¯ Þτι εναπÞκειται στα κρÀτη µελη να λαµβÀνουν τα κατÀλληλα
µετρα τησ αρµοδιÞτητÀσ τουσ ουτωσ ωστε οι οικεÝοι
οργανισµοÝ τυποποÝησησ να σεβονται τα δικαιωµατα
αυτÀ¯

(26)

Þτι οι διατÀξεισ που αφορουν το status quo για τουσ
εθνικουσ οργανισµουσ τυποποÝησησ κατÀ την επεξεργασÝα ενÞσ ευρωπαϊκου προτυπου πρεπει να
ευθυγραµµιστουν µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ που εκδÝδουν οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ στο πλαÝσιο των
ευρωπαϊκων οργανισµων τυποποÝησησ¯

(27)

Þτι θα πρεπει να ιδρυθεÝ µια µÞνιµη επιτροπη, τα
µελη τησ οποÝασ θα διορÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
και η οποÝα θα επιφορτισθεÝ µε την υποβοηθηση τησ
Επιτροπησ στη µελετη των σχεδÝων εθνικων προτυπων και µε τη συνεργασÝα στισ προσπÀθειεσ τησ
για τη µεÝωση των τυχÞν δυσχερειων στην ελευθερη
διακÝνηση των προϊÞντων¯

(28)

Þτι θα πρεπει να ζητεÝται η γνωµη τησ µÞνιµησ
επιτροπησ σχετικÀ µε τα σχεδια µε τα οποÝα ζητεÝται
η τυποποÝηση και αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα¯

(29)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ των
κρατων µελων σχετικÀ µε τισ ηµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ των οδηγιων που παρατÝθενται στο παρÀρτηµα III µεροσ Β,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
ΚατÀ την εννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
1.

«ΠροϊÞν»: κÀθε προϊÞν βιοµηχανικησ κατασκευησ, και
κÀθε γεωργικÞ προϊÞν, συµπεριλαµβανοµενων και των
αλιευτικων προϊÞντων.

2.

L 204/39

«Τεχνικη προδιαγραφη»: η προδιαγραφη που περιεχεται σε εγγραφο στο οποÝο ορÝζονται τα απαιτουµενα
χαρακτηριστικÀ ενÞσ προϊÞντοσ, Þπωσ τα επÝπεδα ποιÞτητασ η ιδιÞτητεσ χρησησ, η ασφÀλεια, οι διαστÀσεισ,
συµπεριλαµβανοµενων των διατÀξεων που ισχυουν
για το προϊÞν Þσον αφορÀ την ονοµασÝα πωλησησ,
την ορολογÝα, τα συµβολα, τισ δοκιµεσ και τισ µεθÞδουσ δοκιµησ, τη συσκευασÝα, τη σηµανση και το
ετικετÀρισµα, καθωσ και τισ διαδικασÝεσ αξιολÞγησησ
τησ πιστÞτητασ.
Ο Þροσ «τεχνικη προδιαγραφη» καλυπτει επÝσησ τισ
µεθÞδουσ και διαδικασÝεσ παραγωγησ γεωργικων
προϊÞντων δυνÀµει του Àρθρου 38 παρÀγραφοσ 1 τησ
συνθηκησ, προϊÞντων που προορÝζονται για ανθρωπινη διατροφη και διατροφη των ζωων, καθωσ και
φαρµÀκων Þπωσ ορÝζονται στο Àρθρο 1 τησ οδηγÝασ
65/65/ΕΟΚ (1), καθωσ και τισ µεθÞδουσ και διαδικασÝεσ παραγωγησ Àλλων προϊÞντων, εφÞσον αυτεσ εχουν
επιπτωσεισ στα χαρακτηριστικÀ τουσ γνωρÝσµατα.

3.

«Íλλη απαÝτηση»: απαÝτηση, εκτÞσ των τεχνικων προδιαγραφων, επιβαλλÞµενη σε ενα προϊÞν, ιδÝωσ για
λÞγουσ προστασÝασ των καταναλωτων η του περιβÀλλοντοσ, η οποÝα αφορÀ τον κυκλο ζωησ του προϊÞντοσ
µετÀ τη διÀθεση του στην αγορÀ, Þπωσ οι συνθηκεσ
χρησιµοποÝησησ, ανακυκλωσησ, επαναχρησιµοποÝησησ
η εξÀλειψησ του, εφÞσον οι συνθηκεσ αυτεσ µπορουν
να επηρεÀσουν σηµαντικÀ τη συνθεση η τη φυση του
προϊÞντοσ, η την εµπορÝα του.

4.

«ΠρÞτυπο»: οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ που εχουν
εγκριθεÝ απÞ αναγνωρισµενο οργανισµÞ τυποποÝησησ,
για επανειληµµενη η διαρκη εφαρµογη, των οποÝων
Þµωσ η τηρηση δεν εÝναι υποχρεωτικη και οι οποÝεσ
υπÀγονται σε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ κατηγορÝεσ:
— διεθνεσ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ διεθνη οργανισµÞ τυποποÝησησ το οποÝο τÝθεται στη
διÀθεση του κοινου,
— ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ
ευρωπαϊκÞ οργανισµÞ τυποποÝησησ, το οποÝο τÝθεται στη διÀθεση του κοινου,
— εθνικÞ πρÞτυπο: πρÞτυπο εγκεκριµενο απÞ εθνικÞ
οργανισµÞ τυποποÝησησ το οποÝο τÝθεται στη διÀθεση του κοινου.

5.

«ΠρÞγραµµα τυποποÝησησ»: πρÞγραµµα εργασÝασ
ενÞσ αναγνωρισµενου οργανισµου τυποποÝησησ µε το
οποÝο καταρτÝζεται κατÀλογοσ των θεµÀτων για τα
οποÝα διεξÀγονται εργασÝεσ τυποποÝησησ.

(1) ΟδηγÝα 65/65/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1965,
περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων σχετικÀ µε τα φαρµακευτικÀ ιδιοσκευÀσµατα
(ΕΕ 22 τησ 9.2.1965, σ. 369/65)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 τησ 24.8.1993,
σ. 22).
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«Σχεδιο προτυπου»: το εγγραφο µε το κεÝµενο των
τεχνικων κανονισµων για καθορισµενο προϊÞν, που
σχεδιÀζεται να εγκριθεÝ συµφωνα µε τη διαδικασÝα
εθνικησ τυποποÝησησ, Þπωσ το κεÝµενο αυτÞ προκυπτει απÞ τισ προπαρασκευαστικεσ εργασÝεσ και διανεµεται προσ σχολιασµÞ η δηµÞσια ερευνα.

7.

«ΕυρωπαϊκÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ»: οργανισµÞσ
αναφερÞµενοσ στο παρÀρτηµα I.

8.

«ΕθνικÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ»: οργανισµÞσ
αναφερÞµενοσ στο παρÀρτηµα II.

9.

«ΤεχνικÞσ κανÞνασ»: τεχνικη προδιαγραφη η Àλλη
απαÝτηση, συµπεριλαµβανοµενων των οικεÝων διοικητικων διατÀξεων, τησ οποÝασ η τηρηση εÝναι υποχρεωτικη, de jure η de facto, για την εµπορÝα η τη χρηση
ενÞσ προϊÞντοσ σε κρÀτοσ µελοσ η σε σηµαντικÞ τµηµα
του κρÀτουσ αυτου, Þπωσ επÝσησ, µε την επιφυλαξη
των Þσων ορÝζει το Àρθρο 10, οι νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων
που απαγορευουν την κατασκευη, εισαγωγη, εµπορÝα
η χρηση ενÞσ προϊÞντοσ.
ΤεχνικοÝ κανÞνεσ de facto εÝναι ιδÝωσ:
— οι νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ οι οποÝεσ παραπεµπουν
εÝτε σε τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ
εÝτε σε επαγγελµατικουσ κωδικεσ η κωδικεσ ορθησ
πρακτικησ που µε τη σειρÀ τουσ παραπεµπουν σε
τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ και των
οποÝων η τηρηση αποτελεÝ τεκµηριο πιστÞτητασ
προσ τισ προδιαγραφεσ που ορÝζουν οι ωσ Àνω
νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ,
— οι εκουσιεσ συµφωνÝεσ στισ οποÝεσ η δηµÞσια αρχη
εÝναι συµβαλλÞµενο µεροσ και οι οποÝεσ αποσκοπουν στην τηρηση, προσ το δηµÞσιο συµφερον,
των τεχνικων προδιαγραφων η Àλλων απαιτησεων.
Εξαιρουνται οι συγγραφεσ υποχρεωσεων των
δηµοσÝων συµβÀσεων,
— οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ, που
συνδεονται µε φορολογικÀ η οικονοµικÀ µετρα και
επηρεÀζουν την κατανÀλωση προϊÞντων ενθαρρυνοντασ την τηρηση των τεχνικων αυτων προδιαγραφων η Àλλων απαιτησεων. Εξαιρουνται οι
τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ που
εχουν σχεση µε τα εθνικÀ συστηµατα κοινωνικησ
ασφÀλισησ.
Καλυπτονται οι τεχνικοÝ κανÞνεσ που θεσπÝζουν οι
αρχεσ που ορÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη και περιλαµβÀνονται σε κατÀλογο που επρεπε να καταρτÝσει η
Επιτροπη πριν απÞ την 1η ΙουλÝου 1995 στα πλαÝσια
τησ επιτροπησ του Àρθρου 5.
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Ο κατÀλογοσ αυτÞσ θα τροποποιηθεÝ µε την Ýδια
διαδικασÝα.
10. «Σχεδιο τεχνικου κανÞνα»: το κεÝµενο µιασ τεχνικησ
προδιαγραφησ η Àλλησ απαÝτησησ, συµπεριλαµβανοµενων των διοικητικων διατÀξεων, που εκπονεÝται
προκειµενου η τεχνικη αυτη προδιαγραφη η απαÝτηση
να καθιερωθεÝ αµεσωσ η εν τελει ωσ τεχνικÞσ κανÞνασ,
και το οποÝο, δεδοµενου Þτι βρÝσκεται σε προπαρασκευαστικÞ στÀδιο, µπορεÝ να υποστεÝ ουσιαστικεσ
τροπολογÝεσ.
Η παρουσα οδηγÝα δεν ισχυει για τα µετρα που τα κρÀτη
µελη κρÝνουν αναγκαÝα στο πλαÝσιο τησ συνθηκησ προκεÝµενου να εξασφαλÝσουν την προστασÝα του κοινου, και
ιδιαÝτερα των εργαζοµενων, κατÀ τη χρηση προϊÞντων,
εφÞσον τα µετρα αυτÀ δεν επηρεÀζουν τα προϊÞντα.

Íρθρο 2
1. Η Επιτροπη και οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II ενηµερωνονται σχετικÀ
µε τα νεα θεµατα για τα οποÝα οι εθνικοÝ οργανισµοÝ που
αναφερονται στο παρÀρτηµα II αποφασÝζουν, εντÀσσοντÀσ
τα στο πρÞγραµµα τυποποÝησησ, να θεσπÝσουν ενα πρÞτυπο η να τροποποιησουν το ηδη υφιστÀµενο πρÞτυπο,
εκτÞσ εÀν πρÞκειται για αυτουσια, η ισοδυναµη µεταφορÀ
ενÞσ διεθνουσ η ευρωπαϊκου προτυπου.
2. Στισ πληροφορÝεσ τησ παραγρÀφου 1, αναφερεται ιδÝωσ
εÀν το πρÞτυπο:
— αποτελεÝ µη ισοδυναµη µεταφορÀ ενÞσ διεθνουσ προτυπου,
— αποτελεÝ νεο εθνικÞ πρÞτυπο,
— αποτελεÝ τροποποÝηση ενÞσ εθνικου προτυπου.
Η Επιτροπη µπορεÝ, αφου ζητησει τη γνωµη τησ επιτροπησ
που αναφερεται στο Àρθρο 5, να καθορÝζει κανÞνεσ κωδικοποιηµενησ παρουσÝασησ των πληροφοριων αυτων, καθωσ και σχεδιο και κριτηρια συµφωνα µε τα οποÝα θα
υποβÀλλονται οι πληροφορÝεσ προκειµενου να διευκολυνεται η αξιολÞγηση τουσ.
3. Η Επιτροπη µπορεÝ να ζητÀ τη γνωστοποÝηση των
προγραµµÀτων τυποποÝησησ, εν µερει η εν Þλω.
Η Επιτροπη θετει τισ πληροφορÝεσ αυτεσ στη διÀθεση των
κρατων µελων, υπÞ µορφη που να επιτρεπει την αξιολÞγηση και τη συγκριση των διαφÞρων προγραµµÀτων.
4. Η Επιτροπη τροποποιεÝ ενδεχοµενωσ το παρÀρτηµα II,
µε βÀση τισ γνωστοποιησεισ των κρατων µελων.
5. Το Συµβουλιο αποφασÝζει, µετÀ απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ, για κÀθε τροποποÝηση του παραρτηµατοσ I.
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Íρθρο 3
Οι οργανισµοÝ τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II καθωσ και η Επιτροπη, λαµβÀνουν, κατÞπιν αιτησεωσ τουσ, τα σχεδια προτυπων και ενηµερωνονται
απÞ τον αρµÞδιο οργανισµÞ για τη συνεχεια που δÝνεται
στισ τυχÞν παρατηρησεισ τουσ επÝ των σχεδÝων αυτων.

Íρθρο 4
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα ωστε οι
εθνικοÝ τουσ οργανισµοÝ τυποποÝησησ:
— να γνωστοποιουν τισ πληροφορÝεσ που προβλεπονται
απÞ τα Àρθρα 2 και 3,
— να δÝνουν στη δηµοσιÞτητα τα σχεδια προτυπων, ετσι
ωστε να µπορουν να συγκεντρωνονται και παρατηρησεισ απÞ ενδιαφερÞµενα µερη εγκατεστηµενα σε Àλλα
κρÀτη µελη,
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3. Η Επιτροπη λαµβÀνει θεση ωσ προσ τισ ανακοινωσεισ
και προτÀσεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2, και
συγκεκριµενα µπορεÝ να προτρεψει σχετικÀ την Επιτροπη:
— να καλεσει τουσ ευρωπαϊκουσ οργανισµουσ τυποποÝησησ να εκπονησουν ενα ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο µεσα σε
τακτη προθεσµÝα,
— να φροντÝσει ωστε, εφÞσον χρειÀζεται, και προκειµενου
να αποφευχθεÝ ο κÝνδυνοσ των εµποδÝων κατÀ τισ
συναλλαγεσ, να αποφασÝσουν τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη
µελη σε µια πρωτη φÀση µεταξυ τουσ για τα κατÀλληλα
µετρα,
— να λÀβει κÀθε κατÀλληλο µετρο,
— να εντοπÝσει τουσ τοµεÝσ για τουσ οποÝουσ αποδεικνυεται αναγκαÝα η εναρµÞνιση και ανÀληψη, ενδεχοµενωσ,
των κατÀλληλων εργασιων εναρµÞνισησ σε ενα συγκεκριµενο τοµεα.
4. Η Επιτροπη οφεÝλει να ζητεÝ τη γνωµη τησ επιτροπησ:

— να παραχωρουν στουσ Àλλουσ οργανισµουσ που αναφερονται στο παρÀρτηµα II το δικαÝωµα να συµµετεχουν παθητικÀ η ενεργÀ (µε την αποστολη παρατηρητου) στισ προγραµµατιζÞµενεσ εργασÝεσ,

α) πριν απÞ κÀθε τροποποÝηση των καταλÞγων που περιεχονται στα παραρτηµατα I και II (Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1)¯

— να µην αντιτÝθενται στην εξεταση, σε ευρωπαϊκÞ επÝπεδο και συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ των ευρωπαϊκων
οργανισµων τυποποÝησησ, ενÞσ θεµατοσ τυποποÝησησ
του προγρÀµµατοσ εργασÝασ τουσ, και να µην πραγµατοποιουν ενεργειεσ που θα µπορουσαν να προδικÀσουν
τη ληψη σχετικησ απÞφασησ.

β) κατÀ την κατÀρτιση των κανÞνων κωδικοποιηµενησ
παρουσÝασησ των πληροφοριων και του σχεδÝου και
των κριτηρÝων, συµφωνα µε τα οποÝα θα πρεπει να
υποβÀλλονται τα προγρÀµµατα τυποποÝησησ (Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 2)¯

2. Τα κρÀτη µελη απεχουν, ιδÝωσ, απÞ κÀθε πρÀξη αναγνωρισησ, εγκρισησ τυπου η εµµεσησ χρησησ ενÞσ εθνικου
προτυπου που εχει εγκριθεÝ κατÀ παρÀβαση των Àρθρων 2
και 3 και τησ παραγρÀφου 1 του παρÞντοσ Àρθρου.

γ) κατÀ την επιλογη του πρακτικου συστηµατοσ που θα
πρεπει να εφαρµοσθεÝ για την ανταλλαγη πληροφοριων, που προβλεπει η παρουσα οδηγÝα, και των τροποποιησεων που θα πρεπει, ενδεχοµενωσ, να γÝνουν σ’
αυτÞ¯

Íρθρο 5
Ιδρυεται µÞνιµη επιτροπη αποτελουµενη απÞ εκπροσωπουσ των κρατων µελων, οι οποÝοι µπορουν να υποβοηθουνται απÞ εµπειρογνωµονεσ η συµβουλουσ. Την προεδρÝα ασκεÝ ο εκπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ.
Η επιτροπη καταρτÝζει τον εσωτερικÞ κανονισµÞ τησ.

Íρθρο 6
1. Η επιτροπη συνεδριÀζει, τουλÀχιστον δυο φορεσ το
χρÞνο, µε τουσ αντιπροσωπουσ των οργανισµων τυποποÝησησ που αναφερονται στα παραρτηµατα I και II.
2. Η Επιτροπη υποβÀλλει στην επιτροπη εκθεση σχετικÀ
µε τη θεση σε εφαρµογη και τη λειτουργÝα των διαδικασιων
που αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα, καθωσ και προτÀσεισ που αποσκοπουν στην εξÀλειψη των υφιστÀµενων η
προβλεπÞµενων εµποδÝων κατÀ τισ συναλλαγεσ.

δ) κατÀ την επανεξεταση τησ λειτουργÝασ του συστηµατοσ,
που θετει σε εφαρµογη η παρουσα οδηγÝα¯
ε) για τισ αιτησεισ που απευθυνονται στουσ οργανισµουσ
τυποποÝησησ που αναφερονται στην παρÀγραφο 3
πρωτη περÝπτωση.
5. Η Επιτροπη µπορεÝ να ζητεÝ τη γνωµη τησ επιτροπησ
για κÀθε προσχεδιο τεχνικου κανÞνα που λαµβÀνει.
6. Η επιτροπη µπορεÝ, αν το ζητησει ο πρÞεδρÞσ τησ η ενα
κρÀτοσ µελοσ, να επιληφθεÝ κÀθε ζητηµατοσ που αφορÀ
την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ.
7. Οι εργασÝεσ τησ επιτροπησ και οι πληροφορÝεσ που τησ
διαβιβÀζονται εÝναι εµπιστευτικεσ.
ΩστÞσο, η επιτροπη και οι εθνικεσ αρχεσ µπορουν, λαµβÀνοντασ τισ αναγκαÝεσ προφυλÀξεισ, να προσφευγουν στην
πραγµατογνωµοσυνη φυσικων η νοµικων προσωπων που
µπορουν να ανηκουν στον ιδιωτικÞ τοµεα.
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Íρθρο 7
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα κατÀλληλα µετρα για
να εξασφαλÝσουν Þτι, κατÀ την εκπÞνηση ενÞσ ευρωπαϊκου
προτυπου, Þπωσ αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3
πρωτη περÝπτωση, η µετÀ την εγκριση του, οι εθνικοÝ τουσ
οργανισµοÝ τυποποÝησησ δεν προβαÝνουν σε καµÝα ενεργεια η οποÝα µπορεÝ να βλÀψει την επιδιωκÞµενη εναρµÞνιση, και ιδÝωσ, δεν δηµοσιευουν στο δεδοµενο τοµεα νεο η
αναθεωρηµενο εθνικÞ πρÞτυπο που δεν εÝναι πληρωσ
συµφωνο προσ υφιστÀµενο ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο.
2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν ισχυει για τισ εργασÝεσ των οργανισµων τυποποÝησησ οι οποÝεσ αναλαµβÀνονται υστερα
απÞ αÝτηση των δηµÞσιων αρχων προκειµενου να καταρτισθουν τεχνικοÝ κανονισµοÝ η πρÞτυπα για καθορισµενα
προϊÞντα µε στÞχο την κατÀρτιση τεχνικου κανÞνα για τα
προϊÞντα αυτÀ.
Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη, συµφωνα µε
το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, κÀθε αÝτηση απÞ τισ αναφερÞµενεσ στο προηγουµενο εδÀφιο ωσ σχεδιο τεχνικου κανÞνα
και σηµειωνουν τουσ λÞγουσ που δικαιολογουν την κατÀρτιση του.

Íρθρο 8
1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 10, τα κρÀτη µελη
γνωστοποιουν πÀραυτα στην Επιτροπη κÀθε σχεδιο τεχνικου κανÞνα, εκτÞσ εÀν πρÞκειται απλωσ για αυτουσια
µεταφορÀ ενÞσ διεθνουσ η ευρωπαϊκου προτυπου, οπÞτε
αρκεÝ µια απλη πληροφÞρηση ωσ προσ το συγκεκριµενο
πρÞτυπο¯ επÝσησ, απευθυνουν στην Επιτροπη κοινοποÝηση
σχετικÀ µε τουσ λÞγουσ για τουσ οποÝουσ εÝναι αναγκαÝα η
θεσπιση ενÞσ τετοιου τεχνικου κανÞνα, εκτÞσ εÀν οι λÞγοι
αυτοÝ συνÀγονται ηδη απÞ το Ýδιο το σχεδιο.
ΕÀν χρειαστεÝ, τα κρÀτη µελη κοινοποιουν ταυτοχρÞνωσ —
εÀν δεν το εχουν ηδη διαβιβÀσει µε κÀποια προηγουµενη
γνωστοποÝηση τουσ — το κεÝµενο των βασικων, νοµοθετικων και κανονιστικων διατÀξεων που αφορουν κατÀ κυριο
και Àµεσο τρÞπο τον τεχνικÞ κανÞνα, εφÞσον η γνωση του
κειµενου αυτου εÝναι αναγκαÝα για να εκτιµηθεÝ η εµβελεια
του σχεδÝου τεχνικου κανÞνα.
Τα κρÀτη µελη προβαÝνουν σε νεα γνωστοποÝηση υπÞ τουσ
ανωτερω Þρουσ εφÞσον επιφερουν σηµαντικεσ τροποποιησεισ στο σχεδιο αυτÞ µε αποτελεσµα να τροποποιεÝται το
πεδÝο εφαρµογησ του, να συντοµευεται το αρχικÞ χρονοδιÀγραµµα εφαρµογησ, να προστÝθενται προδιαγραφεσ η
απαιτησεισ η να καθÝστανται πιο αυστηρεσ οι εν λÞγω
προδιαγραφεσ η απαιτησεισ.
ΕιδικÞτερα, Þταν το σχεδιο τεχνικου κανÞνα αφορÀ τον
περιορισµÞ τησ διÀθεσησ στο εµπÞριο η τησ χρησησ µιασ
ουσÝασ, ενÞσ παρασκευÀσµατοσ η ενÞσ χηµικου προϊÞντοσ,
συν τοισ Àλλοισ και για λÞγουσ δηµÞσιασ υγεÝασ και προστασÝασ των καταναλωτων η του περιβÀλλοντοσ, τα κρÀτη
µελη γνωστοποιουν επÝσησ εÝτε περÝληψη, εÝτε, στο µετρο
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που εÝναι διαθεσιµεσ οι σχετικεσ πληροφορÝεσ, τα χρησιµα
στοιχεÝα που αφορουν τη συγκεκριµενη ουσÝα, παρασκευασµα η προϊÞν, καθωσ και Þσα αφορουν τα γνωστÀ
και διαθεσιµα προϊÞντα υποκατÀστασησ. ΟµοÝωσ γνωστοποιουν τισ αναµενÞµενεσ επιπτωσεισ του µετρου στη δηµÞσια υγεÝα και την προστασÝα των καταναλωτων και του
περιβÀλλοντοσ, συνοδευοντÀσ τα µε ανÀλυση των κινδυνων, διενεργουµενη, Þπου συντρεχει λÞγοσ, βÀσει των γενικων αρχων αξιολÞγησησ των κινδυνων απÞ χηµικÀ προϊÞντα, Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 10 παρÀγραφοσ 4 του
κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 (1) για την περÝπτωση ηδη
υφισταµενησ ουσÝασ η στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 3 τησ
οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ (2) για την περÝπτωση νεασ ουσÝασ.
Η Επιτροπη, µÞλισ τησ γνωστοποιηθουν τα σχεδια τεχνικου
κανÞνα και Þλα τα σχετικÀ εγγραφα, τα θετει υπÞψη των
λοιπων κρατων µελων. ΜπορεÝ επÝσησ να τα υποβÀλει προσ
γνωµοδÞτηση στην επιτροπη του Àρθρου 5, και, ενδεχοµενωσ, στην επιτροπη που εÝναι αρµÞδια για τον εν λÞγω
τοµεα.
Ùταν πρÞκειται για τισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ
απαιτησεισ που αναφερει το Àρθρο 1 σηµεÝο 9 δευτερο
εδÀφιο τρÝτη περÝπτωση, οι παρατηρησεισ η οι αιτιολογηµενεσ γνωµεσ τησ Επιτροπησ η των κρατων µελων δυνανται
να αφορουν µÞνον την πλευρÀ του µετρου η οποÝα ενδεχοµενωσ αποτελεÝ εµπÞδιο για τισ συναλλαγεσ και Þχι τη
φορολογικη η οικονοµικη του πτυχη.
2. Η Επιτροπη και τα κρÀτη µελη µπορουν να απευθυνουν προσ το κρÀτοσ µελοσ που γνωστοποÝησε σχεδιο
τεχνικου κανÞνα, παρατηρησεισ που το εν λÞγω κρÀτοσ
µελοσ θα λÀβει υπÞψη στο µετρο του δυνατου, αργÞτερα,
κατÀ την τελικη διατυπωση του τεχνικου κανÞνα.
3. Τα κρÀτη µελη γνωστοποιουν το ταχυτερο στην Επιτροπη το οριστικÞ κεÝµενο ενÞσ τεχνικου κανÞνα.
4. Οι πληροφορÝεσ που παρεχονται δυνÀµει του παρÞντοσ
Àρθρου δεν εÝναι εµπιστευτικεσ, εκτÞσ εÀν το ζητησει
ρητωσ το κρÀτοσ µελοσ που πραγµατοποιεÝ την κοινοποÝηση. ΚÀθε τετοια αÝτηση πρεπει να αιτιολογεÝται.
Αν αυτÞ ζητηθεÝ, η επιτροπη του Àρθρου 5 και οι εθνικεσ
διοικησεισ µπορουν, λαµβÀνοντασ τισ αναγκαÝεσ προφυλÀξεισ, να ζητησουν πραγµατογνωµοσυνη απÞ φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που µπορουν να ανηκουν στον ιδιωτικÞ
τοµεα.
(1) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ
ΜαρτÝου 1993, για την αξιολÞγηση και τον ελεγχο των κινδυνων απÞ τισ υπÀρχουσεσ ουσÝεσ (ΕΕ L 84 τησ 5.4.1993, σ. 1).
(2) ΟδηγÝα 67/548/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουνÝου 1967,
περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων περÝ ταξινοµησεωσ, συσκευασÝασ και επισηµÀνσεωσ των επικÝνδυνων ουσιων (ΕΕ 196 τησ 16.8.1967, σ. 1)¯
οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την οδηγÝα 92/32/ΕΟΚ (ΕΕ
L 154 τησ 5.6.1992, σ. 1).
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5. Ùταν σχεδιο τεχνικου κανÞνα αποτελεÝ µεροσ µετρου
του οποÝου η γνωστοποÝηση κατÀ τα στÀδια του σχεδÝου
προβλεπεται απÞ Àλλεσ κοινοτικεσ πρÀξεισ, τα κρÀτη µελη
µπορουν να προβαÝνουν στη γνωστοποÝηση που αναφερεται στην παρÀγραφο 1, µε βÀση αυτη την Àλλη πρÀξη,
αναφεροντοσ ρητÀ Þτι η γνωστοποÝηση αυτη γÝνεται επÝσησ
δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Η ελλειψη αντÝδρασησ απÞ πλευρÀσ Επιτροπησ, στο πλαÝσιο τησ παρουσασ οδηγÝασ, για ενα σχεδιο τεχνικου κανÞνα
δεν προδικÀζει την απÞφαση που θα µπορουσε να ληφθεÝ
στο πλαÝσιο Àλλων κοινοτικων πρÀξεων.
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τριων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα αυτη, η Επιτροπη γνωστοποιησει τη διαπÝστωση τησ Þτι το σχεδιο τεχνικου κανÞνα αφορÀ θεµα καλυπτÞµενο απÞ πρÞταση οδηγÝασ, κανονισµου η απÞφασησ που εχει υποβληθεÝ στο Συµβουλιο,
συµφωνα µε το Àρθρο 189 τησ συνθηκησ.
5. ΕÀν το Συµβουλιο εγκρÝνει κοινη θεση κατÀ τη διÀρκεια τησ περιÞδου status quo που αναφερεται στισ παραγρÀφουσ 3 και 4, η περÝοδοσ αυτη θα επεκταθεÝ, µε την
επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 6, στουσ 18 µηνεσ.
6. Οι υποχρεωσεισ που αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 3,
4 και 5, παυουν να υφÝστανται εÝτε:

Íρθρο 9

— Þταν η Επιτροπη ενηµερωσει τα κρÀτη µελη Þτι δεν
προτÝθεται πλεον να προτεÝνει η να εκδωσει κοινοτικη
πρÀξη αναγκαστικου χαρακτηρα,

1. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εγκριση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για τρεισ µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1.

— Þταν η Επιτροπη ενηµερωσει τα κρÀτη µελη Þτι
αποσυρει την πρÞταση η το σχεδιÞ τησ,

2. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν:

— µε την εκδοση κοινοτικησ πρÀξησ αναγκαστικου
χαρακτηρα απÞ το Συµβουλιο η απÞ την Επιτροπη.

— την εγκριση ενÞσ σχεδÝου τεχνικου κανÞνα υπÞ µορφη
εκουσιασ συµφωνÝασ κατÀ την εννοια του Àρθρου 1
σηµεÝο 9 δευτερο εδÀφιο δευτερη περÝπτωση, για τεσσερισ µηνεσ,
— µε την επιφυλαξη των παραγρÀφων 3, 4 και 5, την
εγκριση οποιουδηποτε Àλλου σχεδÝου τεχνικου κανÞνα,
για εξι µηνεσ,
απÞ την ηµεροµηνÝα παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ
γνωστοποποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, εφÞσον η Επιτροπη η Àλλο κρÀτοσ µελοσ διατυπωσει, εντÞσ τριων µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα αυτη, εµπεριστατωµενη γνωµη συµφωνα µε την οποÝα το προτεινÞµενο
µετρο παρουσιÀζει πτυχεσ που µπορουν να δηµιουργησουν
εµπÞδια στην ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων
στα πλαÝσια τησ εσωτερικησ αγορÀσ.
Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ αναφερει στην Επιτροπη
τη συνεχεια που προτÝθεται να δωσει στισ εν λÞγω εµπεριστατωµενεσ γνωµεσ. Η Επιτροπη σχολιÀζει την αντÝδραση
αυτη.
3. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εκδοση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για δωδεκα µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1, εφÞσον, εντÞσ
τριων µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα αυτη, η Επιτροπη γνωστοποιησει την πρÞθεση τησ να προτεÝνει η να εκδωσει, για
το εν λÞγω θεµα, οδηγÝα, κανονισµÞ η απÞφαση, συµφωνα
µε το Àρθρο 189 τησ συνθηκησ.
4. Τα κρÀτη µελη αναβÀλλουν την εκδοση ενÞσ σχεδÝου
τεχνικου κανÞνα για δωδεκα µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα
παραλαβησ απÞ την Επιτροπη τησ γνωστοποÝησησ που
αναφερεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 εφÞσον, εντÞσ

7. Οι παρÀγραφοι 1 εωσ 5 δεν ισχυουν Þταν ενα κρÀτοσ
µελοσ, για λÞγουσ εκτακτησ ανÀγκησ, που επιβÀλλονται
απÞ σοβαρη και απρÞβλεπτη κατÀσταση συνδεÞµενη µε
την προστασÝα τησ υγεÝασ των προσωπων και των ζωων, µε
τη διατηρηση τησ χλωρÝδασ η µε την ασφÀλεια, πρεπει να
εκπονησει σε πολυ συντοµο χρονικÞ διÀτηµα τεχνικουσ
κανÞνεσ, προκειµενου να τουσ εκδωσει και να τουσ θεσει
σε ισχυ αµεσωσ, χωρÝσ να εÝναι δυνατη η διενεργεια διαβουλευσεων. Το κρÀτοσ µελοσ παραθετει στη γνωστοποÝηση που αναφερεται στο Àρθρο 8 την αιτιολογÝα του επεÝγοντα χαρακτηρα των µετρων. Η Επιτροπη αποφαÝνεται το
συντοµÞτερο δυνατÞν σχετικÀ µε τη γνωστοποÝηση αυτη.
Σε περÝπτωση καταχρηστικησ προσφυγησ στην ωσ Àνω
διαδικασÝα, η Επιτροπη λαµβÀνει τα ενδεδειγµενα µετρα.
Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο τηρεÝται ενηµερο απÞ την
Επιτροπη.

Íρθρο 10
1. Τα Àρθρα 8 και 9 δεν εφαρµÞζονται στισ νοµοθετικεσ,
κανονιστικεσ η διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων η
στισ εκουσιεσ συµφωνÝεσ µε τισ οποÝεσ τα κρÀτη µελη:
— συµµορφωνονται προσ τισ κοινοτικεσ πρÀξεισ αναγκαστικου χαρακτηρα που εχουν ωσ αποτελεσµα την εκδοση τεχνικων προδιαγραφων,
— τηρουν τισ δεσµευσεισ που απορρεουν απÞ µια διεθνη
συµφωνÝα και εχουν ωσ αποτελεσµα την εκδοση κοινων
τεχνικων προδιαγραφων στην ΚοινÞτητα,
— κÀνουν χρηση των ρητρων διασφÀλισησ που προβλεπονται σε κοινοτικεσ πρÀξεισ αναγκαστικου χαρακτηρα,
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— εφαρµÞζουν το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ
92/59/ΕΟΚ (1),
— εκτελουν απλωσ απÞφαση του ∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων,
— τροποποιουν απλωσ εναν τεχνικÞ κανÞνα κατÀ την
εννοια του Àρθρου 1 παρÀγραφοσ 9 τησ παρουσασ
οδηγÝασ, κατÞπιν σχετικου αιτηµατοσ τησ Επιτροπησ,
προκειµενου να αρθεÝ ενα εµπÞδιο στισ συναλλαγεσ.
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Íρθρο 12

Ùταν τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν τεχνικÞ κανÞνα, ο κανÞνασ
αυτÞσ περιλαµβÀνει παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα η
συνοδευεται απÞ τετοια παραποµπη κατÀ την επισηµη
δηµοσÝευση του. Οι λεπτοµερειεσ τησ παραποµπησ αυτησ
αποφασÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη.
Íρθρο 13

2. Το Àρθρο 9 δεν εφαρµÞζεται στισ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ των κρατων µελων που
προβλεπουν απαγÞρευση τησ παραγωγησ, εφÞσον δεν
θετουν εµπÞδια στην ελευθερη κυκλοφορÝα των αγαθων.

1. Οι οδηγÝεσ και αποφÀσεισ που παρατÝθενται στο
παρÀρτηµα III µεροσ Α καταργουνται, µε την επιφυλαξη
των υποχρεωσεων των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ προθεσµÝεσ για τη µεταφορÀ στο εθνικÞ δÝκαιο που εµφαÝνονται στο παρÀρτηµα III µεροσ Β.

3. Το Àρθρο 9 παρÀγραφοι 3 εωσ 6 δεν εφαρµÞζεται στισ
εκουσιεσ συµφωνÝεσ που αναφερονται στο Àρθρο 1 σηµεÝο
9 δευτερο εδÀφιο δευτερη περÝπτωση.

2. Οι αναφορεσ στισ καταργουµενεσ οδηγÝεσ και αποφÀσεισ θεωρουνται Þτι γÝνονται στην παρουσα οδηγÝα και
διαβÀζονται συµφωνα µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ που
εµφαÝνεται στο παρÀρτηµα IV.

4. Το Àρθρο 9 δεν εφαρµÞζεται στισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ η Àλλεσ απαιτησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 1
σηµεÝο 9 δευτερο εδÀφιο τρÝτη περÝπτωση.

Íρθρο 14
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 15

Íρθρο 11
Η Επιτροπη υποβÀλλει ανÀ διετÝα στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο, το Συµβουλιο και την Οικονοµικη και Κοινωνικη
Επιτροπη εκθεση σχετικÀ µε τα αποτελεσµατα τησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Οι εργασÝεσ τυποποÝησησ που
ανατÝθενται στον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ ΤυποποÝησησ
συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα καθωσ και τα στατιστικÀ
στοιχεÝα Þσον αφορÀ τισ λαµβανÞµενεσ γνωστοποιησεισ
δηµοσιευονται µÝα φορÀ ετησÝωσ, στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

(1) ΟδηγÝα 92/59/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ ΙουνÝου 1992, για
τη γενικη ασφÀλεια των προϊÞντων (ΕΕ L 228 τησ 11.8.1992,
σ. 24).

Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
CEN

Ευρωπαϊκη Επιτροπη ΤυποποÝησησ
CENELEC

Ευρωπαϊκη Επιτροπη Ηλεκτροτεχνικησ ΤυποποÝησησ
ETSI

ΕυρωπαϊκÞ Ινστιτουτο Τηλεπικοινωνιακων Προτυπων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

ΒΕΛΓΙΟ
ΙΒΝ/ΒΙΝ
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

∆ΑΝΙΑ
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

3.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4.

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΟΤ
ΕλληνικÞσ ΟργανισµÞσ ΤυποποÝησησ

5.

ΙΣΠΑΝΙΑ
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6.

ΓΑΛΛΙΑ
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l’électricité — Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR

7.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8.

ΙΤΑΛΙΑ
UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

(1) Οι οργανισµοÝ UNI και CEI, σε συνεργασÝα µε το Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni και το Ministero
dell’Industria, εχουν αναθεσει τισ εργασÝεσ που εντÀσσονται στο πλαÝσιο του ETSI στην επιτροπη CONCIT (Comitato
Nazionale di Coordinamento per le tecnologie dell’informazione).
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9.
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l’énergie de l’État

10. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
NNI
Nederlands Normalisatie instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ΑΥΣΤΡΙΑ
ÖN
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
IPQ
Instituto Português de Qualidade

13. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee

14. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKIO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
SIS
Standardiseringen i Sverige
SEK
Svenska elektriska kommissionen
ITS
Informationstekniska standardiseringen
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργουµενεσ αποφÀσεισ και οδηγÝεσ
(που αναφερονται στο Àρθρο 13)
ΟδηγÝα 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου και οι διαδοχικεσ τροποποιησεισ τησ
ΟδηγÝα 88/182/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου
ΑπÞφαση 90/230/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ
ΑπÞφαση 92/400/ΕΟΚ τησ Επιτροπησ
ΟδηγÝα 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου
ΑπÞφαση 96/139/ΕΚ τησ Επιτροπησ
ΜΕΡΟΣ Β
ΗµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ
(που αναφερονται στο Àρθρο 13)
ΟδηγÝα

Ληξη προθεσµÝασ για τη µεταφορÀ στο εθνικÞ δÝκαιο

83/189/ΕΟΚ (ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8)

31.3.1984

88/182/ΕΟΚ (ΕΕ L 81 τησ 26.3.1988, σ. 75)

1.1.1989

94/10/ΕΚ (ΕΕ L 100 τησ 19.4.1994, σ. 30)

1.7.1995

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΟδηγÝα 83/189/ΕΟΚ

Παρουσα οδηγÝα

Íρθρο 1

Íρθρο 1

Íρθρο 2

Íρθρο 2

Íρθρο 3

Íρθρο 3

Íρθρο 4

Íρθρο 4

Íρθρο 5

Íρθρο 5

Íρθρο 6

Íρθρο 6

Íρθρο 7

Íρθρο 7

Íρθρο 8

Íρθρο 8

Íρθρο 9

Íρθρο 9

Íρθρο 10

Íρθρο 10

Íρθρο 11

Íρθρο 11

Íρθρο 12

Íρθρο 12

—

Íρθρο 13

—

Íρθρο 14

—

Íρθρο 15

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

—

ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ

—

ΠαρÀρτηµα IV
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