
PR\819699BG.doc PE442.975v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2010/2051(INI)

9.8.2010

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно бъдещето на европейската стандартизация
(2010/2051(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Edvard Kožušník



PE442.975v01-00 2/16 PR\819699BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................12



PR\819699BG.doc 3/16 PE442.975v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бъдещето на европейската стандартизация
(2010/2051(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид публичното изслушване относно европейската стандартизация, 
проведено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на 23 юни 
2010 г.,

– като взе предвид отговорите на проведените от Комисията обществени 
консултации относно преразглеждането на европейската система за стандартизация 
(23 март – 21 май 2010 г.),

– като взе предвид проучването относно оценката на въздействието на „пакета за 
стандартизация“, проведено от Генерална дирекция „Предприятия и 
промишленост“ на Комисията (9 март 2010 г.),

– като взе предвид доклада на експертната група за преглед на европейската система 
за стандартизация (EXPRESS), озаглавен „Стандартизация за конкурентоспособна 
и новаторска Европа: визия за 2020 г.“ (февруари 2010 г.),

– като взе предвид доклада на професор Mario Monti „Нова стратегия за единния 
пазар“ от 9 май 2010 г. до председателя на Комисията,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид проучването относно достъпа на МСП до европейска 
стандартизация, озаглавено „Постигане на по-големи ползи за малките и средни 
предприятия  от стандартите и включването в стандартизацията“, изготвено по 
поръчка на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет 
по стандартизация в електротехниката (CENELEC) (август 2009 г.),

– като взе предвид проучването относно достъпа до стандартизация, проведено за 
Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Комисията (10 март 2009 
г.),

– като взе предвид доклада на Комисията от 21 декември 2009 г. относно действието 
на Директива 98/34/ЕО в периода 2006—2008 г. (COM(2009)0690) и 
придружаващия работен документ на службите на Комисията (SEC(2009)1704),

– като взе предвид Бялата книга от 3 юли 2009 г., озаглавена „Модернизиране на 
стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС – пътят напред“ (COM(2009)0324),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 25 септември 2008 г. относно 
стандартизацията и иновациите,
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено „Към 
увеличаване на приноса на стандартизацията за иновациите в Европа“ 
СOM(2008)0133),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 октомври 2004 г. относно ролята 
на европейската стандартизация в контекста на европейската политика и 
законодателство (COM(2004)0674) и придружаващия работен документ на 
службите на Комисията, озаглавен „Предизвикателства пред европейската 
стандартизация“, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2004 г., озаглавено 
„Интегриране на аспекти на околната среда в европейската стандартизация“ 
(COM(2004)0130),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 26 юли 2001 г., 
озаглавен „Принципи на европейската политика за международната 
стандартизация“ (SEC(2001)1296),

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 1999 г. относно доклада на 
Комисията относно резултатността и отчетността на европейската стандартизация 
при „новия подход“1, 

– като взе предвид доклада на Комисията от 13 май 1998 г. относно резултатността и 
отчетността на европейската стандартизация при „новия подход“ 
(COM(1998)0291),

– като взе предвид Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 2006 г. за финансиране на европейската стандартизация2,

– като взе предвид Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 
юни 1998 година относно определяне на процедура за предоставяне на информация 
в областта на техническите стандарти и регламенти3,

– като взе предвид Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г.относно 
стандартизацията в областта на информационните технологии и 
далекосъобщенията4,

– като взе предвид Виенската спогодба от юни 1991 г. за техническо сътрудничество 
между ISO и CEN и Дрезденската спогодба от септември 1996 г. за обмен на 
технически данни между CENELEC и IEC,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по промишленост, изследвания и 

                                               
1 OВ C 150, 28.5.1999 г., стp. 624.
2 ОВ L 315, 15.11.2006 г., стр. 9.
3 OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37-48.
4 OВ L 36, 7.2.1987 г., стр. 31-37.
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енергетика (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че европейската система за стандартизация беше основен 
елемент за постигането на единния пазар, особено с употребата на стандарти в 
ключови законодателни области съгласно „новия подход“, който е включен в 
Новата законодателна рамка,

Б. като има предвид, че настоящата правна рамка допринесе за успеха на 
европейската стандартизация, като даде възможност за развитие на европейски 
стандарти, които са необходими за всички действащи лица в икономиката, за да се 
осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар, да се улесни световната 
търговия и достъпа до пазара и да се насърчи устойчивият растеж и 
конкурентоспособността,

В. като има предвид, че европейската система за стандартизация играе ключова роля в 
отговор на все по-голямата потребност на европейската политика и 
законодателство от стандарти, които да могат да гарантират безопасност на 
продуктите, достъпност, иновации, оперативна съвместимост и защита на околната 
среда,

Г. като има предвид, че докладът Monti за нова стратегия за единния пазар 
подчертава, че е необходимо да се преразгледа процеса за европейски стандарти, 
като се запази ползата от настоящата система и се постигне равновесие между 
европейските и националните измерения,

Д. като има предвид,че за да се справи с бъдещите нужди на предприятията и 
потребителите и да донесе всички възможни ползи за държавни и обществени цели, 
европейската стандартизация трябва да се приспособи към предизвикателствата в 
резултат на глобализацията, изменението на климата, появата на нови 
икономически сили и еволюцията на технологиите,

Въведение

1. приветства намерението на Комисията да преразгледа европейската система за 
стандартизация с оглед запазване на многото й успешни елементи, подобряване на 
недостатъците й и постигане на подходящ баланс между европейските и 
националните измерения; подчертава, че предлаганото преразглеждане следва да се 
опира на предимствата на съществуващата система, които представляват солидна 
база за усъвършенстване, като се избягват радикални промени, които биха 
подкопали основните й ценности.

2. високо оценява доклада на експертната група за преглед на европейската система на 
стандартизация (EXPRESS); призовава европейските и националните организации 
за стандартизация, държавите-членки и Комисията да прилагат стратегическите 
препоръки, за да може европейската система за стандартизация да отговори на 
нуждите на обществото и икономиката и да запази водещата си роля в световната 
система за стандартизация;

3. подчертава, че предложението на Комисията за преглед на настоящата правна рамка 
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за европейската стандартизация трябва да бъде придружено от стратегия, която 
създава всеобхватна рамка за действие на европейско и национално равнище, 
включително конкретни предложения за подобренията, които не могат да бъдат 
постигнати с преглед на законодателството; подчертава, че такава стратегия не 
следва да се ограничава с препоръките на доклада EXPRESS;

4. одобрява намерението на Комисията да включи в правната рамка за европейската 
стандартизация принципите на споразумението на Световната търговска 
организация относно техническите пречки пред търговията (прозрачност, 
откритост, безпристрастност, консенсус, ефективност, уместност и 
последователност), за да засили прилагането им в европейската система за 
стандартизация; 

5. подчертава обаче, че тези принципи сами по себе си не са достатъчни, за да 
гарантират, че малките и средни предприятия и заинтересованите лица от 
обществеността – по-специално представляващите здравеопазването и 
безопасността, интересите на потребителите и на околната среда – са подходящо 
представени в процеса на стандартизация; затова счита, че добавянето на принципа 
за балансирано представителство е основен елемент, тъй като – когато става въпрос 
за обществен интерес – от изключителна важност е да бъдат включени становищата 
на всички заинтересовани лица по един балансиран начин, особено при 
разработването на стандарти в подкрепа на законодателството и политиката на ЕС;

6. посочва, че въпреки че стандартите допринасят за значително подобряване на 
качеството и безопасността на стоките, в сферата на услугите наличието им не е 
съизмеримо със стопанското значение и потенциала на този сектор; отбелязва по-
специално, че през последните години броят на националните стандарти за 
развивани в Европа услуги значително надвишава броя на европейските стандарти, 
разработени в този сектор;

7. признава, че стандартите за услуги често отговарят на национални особености и че 
разработването им е свързано с потребностите на пазара; подчертава обаче, че 
разработването на европейски стандарти за услуги съгласно Директива 2006/123/ЕО 
относно услугите на вътрешния пазар ще благоприятства по-нататъшната 
хармонизация в сектора на услугите, ще увеличи прозрачността, качеството и 
конкурентоспособността на европейските услуги и ще стимулира конкуренцията, 
иновациите, намаляването на пречките пред търговията и защитата на 
потребителите;

8. затова подкрепя намерението на Комисията да включи стандартите за услуги в 
правната рамка на европейската стандартизация, тъй като това не само ще осигури 
уведомяване за всички национални стандарти за услуги, които евентуално биха 
могли да представляват пречки пред търговията на вътрешния пазар, но и ще 
предостави надлежно правно основание, въз основа на което Комисията може да 
изисква европейските организации за стандартизация – а именно CEN, CENELEC и 
Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) - да разработят 
стандарти в сферата на услугите;

Повече права за европейската система за стандартизация
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а) общи положения

9. отново потвърждава, че европейската стандартизация в подкрепа на 
законодателството по „новия подход“ се оказа успешен и основен инструмент за 
постигане на единния пазар; отбелязва, че броят на мандатите за стандартизация в 
подкрепа на законодателството в области извън областите, обхванати от„новия 
подход“, се е увеличил през последните години, което показва, че този модел е бил 
възприет при множество разнообразни политики на ЕС; счита, че е желателно 
употребата на стандарти да обхване и сфери на законодателството и политиката на 
Съюза извън единния пазар, като се отчитат специфичните особености на 
съответните сфери съгласно принципите на по-добро регулиране;

10. поддържа, че е от особено значение да се разграничава между законодателство и 
стандартизация, за да се избегне погрешно разбиране по отношение на целите на 
законодателството и желаното равнище на защита; подчертава, че европейските 
законодатели трябва да се особено бдителни и точни при определянето на 
съществените изисквания в регламента, като Комисията трябва ясно и прецизно да 
определи целите на дейността по стандартизация в мандатите; подчертава, че ролята 
на стандартизаторите следва да се ограничава до определяне на технически средства 
за постигане на целите, поставени от законодателя, като се осигури високо равнище 
на защита;

11. настоятелно призовава Комисията да разработва и прилага подобрени системи за 
съгласуване на политиката и действията по стандартизация, които следва да 
обхващат всички аспекти на публичните политики в процеса на стандартизация, от 
подготовката и отдаването на мандати, през наблюдението на работата на 
техническата комисия, като се гарантира, че произведените стандарти отговарят на 
съществените изисквания на съответното законодателство, до официалното 
приемане, публикуване и употреба на стандартите;

12. подчертава важната роля на „консултантите по новия подход“ при проверката дали 
хармонизираните стандарти спазват съответното законодателство на ЕС; обръща 
внимание на факта, че тези консултанти понастоящем се избират от европейските 
организации по стандартизация и работят в тях, което поставя значителна 
административна тежест върху тези организации и понякога води до загриженост 
сред заинтересованите лица относно безпристрастността и независимостта на 
процеса; затова призовава Комисията да оцени необходимостта от преразглеждане 
на съществуващите процедури; освен това счита, че Комисията следва да определи 
процедура, за да се гарантира, че възлаганите стандарти са в съответствие с други 
политики и законодателство на ЕС извън обхвата на „новия подход“;

б) подобряване на достъпа до процеса на стандартизация

13. отчита принципа за национално делегиране като крайъгълен камък на европейската 
система за стандартизация, особено в процеса на разработване на стандарти на 
Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по
стандартизация в електротехниката (CENELEC); отбелязва обаче, че - както 
потвърждава проучването относно достъпа до стандартизация - в голямото 
мнозинство европейски държави заинтересованите лица от обществеността участват 
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много слабо или не участват изобщо в процеса на разработване на стандарти;

14. затова насърчава европейските и националните органи по стандартизация да 
насърчават и улесняват ефективно участие в процеса на изработване на стандарти 
на всички заинтересовани лица, по-специално на представители на малките и 
средни предприятия (МСП), потребителите (включително хората с увреждания и 
уязвимите потребители), природозащитниците, работниците и организациите, които 
представляват други обществени интереси;

15. подчертава необходимостта, призната от 90-те години на 20 век насам, да се 
осигурява пряко участие на заинтересованите лица от обществеността на 
европейско равнище, за да отразяват по-добре становищата им, предвид на 
продължаващото им слабо представителство в националните технически комисии; 
потвърждава, че поради незначителния напредък в увеличаването на 
представителството на заинтересованите лица от обществеността на национално 
равнище е необходимо поне в периода до 2020 г. да се поддържа финансовата и 
политическата подкрепа за европейските организации, създадени, за да 
представляват тези заинтересовани лица;

16. поддържа становището, че тези европейски организации трябва да получат по-силна 
роля в европейските организации по стандартизация; препоръчва, без да се 
накърнява принципът за национално делегиране, на всички такива организации да 
бъде дадено право на глас в техническите органи на европейските организации по 
стандартизация, при условие че те са асоциирани членове или сътрудничат на 
европейските организации по стандартизация и че са участвали в работата по 
съответната точка на техническо равнище; счита, че на тези организации следва, 
при същите условия, да им бъде дадено право на глас в официалното приемане на 
стандарти, като този глас няма непременно да се отчита в резултата от гласуването, 
но ще служи като показател за равнището на подкрепа за даден стандарт сред 
заинтересованите лица;

17. приветства неотдавнашните разработки на Международната организация по 
стандартизация (ISO) и в частност модела, използван за разработване на стандарта 
ISO 26000 за социална отговорност, при който националните организации имаха 
право да номинират за съответната работна група само един представител от 
всичките шест идентифицирани категории заинтересовани лица (промишленост, 
потребители, правителство, труд, неправителствени организации, услуги, подкрепа, 
научноизследователска дейност и други);

18. счита, че подобни процедури, които създават предварително определен брой места 
за разнообразни организации на заинтересовани лица, ще представляват значителен 
напредък в сравнение с традиционния процес на разработване на стандарти в 
подкрепа на политиките и законодателството на ЕС; поддържа, че въпреки 
настоящите трудности в използването на такъв модел с множество заинтересовани 
лица този подход следва незабавно да бъде изследван от европейските организации 
по стандартизация като алтернатива при изработването на стандарти в области от 
обществен интерес, за да се гарантира балансиран процес на вземане на решения; 
предлага комисията по 98/34 (или нейният наследник) да решава при обмислянето 
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на мандат дали да използва този алтернативен модел, ако въпросният стандарт  
налага осигуряването на по-широко участие на заинтересовани лица; подчертава, че 
този модел не засяга принципа за национално делегиране, тъй като проектът на 
стандарт ще продължи да бъде изпитван от национални огледални комисии и ще 
бъде приет с гласове със съответна тежест от националните органи по 
стандартизация;

в) засилване на принципа за национално делегиране

19. посочва, че въпреки че националните органи по стандартизация представляват 
основен елемент на европейската система за стандартизация, между тях 
съществуват чувствителни различия по отношение на ресурси, технически опит и 
ангажираност на заинтересованите лица в процеса на стандартизация; подчертава, 
че съществуващите различия пораждат значителен дисбаланс в тяхното ефективно 
участие в европейската система за стандартизация;

20. изисква Комисията и европейските организации по стандартизация да насърчават 
програми за обучение и да вземат всички необходими мерки, за да могат по-слабите 
национални органи по стандартизация, които понастоящем не поддържат 
технически комисии, да заемат много по-активна роля в процеса на стандартизация;

21. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират ефективното 
представителство на всички съответни заинтересовани лица в националните 
технически комисии, като създадат механизми за мониторинг и докладване и, при 
необходимост, като предоставят финансова подкрепа за по-слабите заинтересовани 
лица, за да улеснят участието им;

22. изразява съжаление, че публичните органи в повечето държави-членки проявяват 
слаб интерес да участват в процеса на разработване на стандарти въпреки 
значението на стандартизацията като инструмент в подкрепа на законодателството 
и публичните политики; настоятелно призовава държавите-членки и по-специално 
органите за пазарен надзор да изпращат представители, които да участват във 
всички национални технически комисии, занимаващи се с разработването на 
стандарти в подкрепа на политиките и законодателството на ЕС; подчертава, че 
присъствието на национални органи в дискусиите за разработването на стандарти е 
от съществено значение за правилното функциониране на законодателството в 
областите, обхванати от „новия подход“, и за избягването на последващи 
официални възражения във връзка с хармонизираните стандарти;

г) улесняване на достъпа до стандарти

23. повтаря отново, че въпреки че малките и средни предприятия представляват 
гръбнакът на европейската икономика, тяхното участие в стандартизацията не 
винаги е съизмеримо със стопанското им значение; подчертава, че стандартите 
следва така да се разработват и адаптират, че да отчитат особеностите и средата на 
МСП, и в частност на малките и микро-предприятия и занаятчийските предприятия; 
приветства неотдавнашните инициативи, предприети от европейските и 
националните органи по стандартизация, за прилагане на препоръките в 
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проучването относно достъпа на МСП до европейска стандартизация; подчертава, 
че следва да се вземат по-нататъшни мерки, за да се подсигури пълното участие на 
МСП в разработването на стандарти и подходящия им достъп до тях;

24. настоява, че достъпът на потребителите до европейските стандарти, разработени в 
подкрепа на политиките и законодателството на ЕС, е важен въпрос, който трябва 
да бъде разгледан допълнително; изразява становището, че следва да бъдат 
обсъдени различни системи на ценообразуване за частни/промишлени стандарти и 
за хармонизирани/възлагани стандарти; призовава в частност националните органи 
по стандартизация да намалят разходите чрез специални тарифи и чрез предлагане 
на пакети от стандарти на по-ниски цени, както и да проучат допълнителни начини 
за подобряване на достъпа, особено за МСП;

25. набляга, че стандартите следва да бъдат разбираеми и лесни за използване, за да 
могат по-добре да се прилагат от потребителите; счита за съществено да се намали, 
където е възможно, прекалено многото кръстосани позовавания между стандартите 
и да се обърне внимание на настоящите трудности при идентифициране на групата 
стандарти, имащи отношение към даден продукт или процес; призовава 
националните и европейските органи по стандартизация и търговските сдружения 
да предоставят лесни за ползване насоки относно използването на стандартите;

Стандартизацията в подкрепа на иновациите и устойчивата 
конкурентоспособност в една глобализирана среда

26. отчита, че въпреки че стандартизацията може силно да улесни използването на нови 
технологии, съществува значителен пропуск при прехвърлянето на резултати от 
научно-изследователската и развойна дейност към разработването на стандарти; 
подчертава необходимостта да се подобрят взаимната информираност и 
сътрудничеството между стандартизатори, новатори, академични и изследователски 
среди; подчертава, че включването в стандартите на нови знания, в частност от 
публично финансирани програми за изследвания и иновации, ще насърчи 
иновациите и конкурентоспособността;

27. призовава държавите-членки да използват европейските стандарти в обществените 
поръчки, за да подобряват качеството на обществените услуги и да насърчават 
иновативни технологии; при все това подчертава, че използването на стандарти не 
следва да води до допълнителни пречки, в частност за малките предприятия, които 
искат да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки;

28. отчита, че форумите и консорциумите допринасят значително за системата за 
стандартизация, като предоставят спецификации с глобално значение, които често 
са по-отворени за иновационни технологии; посочва, че особено в сектора на ИКТ 
голям брой форуми и консорциуми са се превърнали в световни организации, 
произвеждащи широко прилагани спецификации на базата на открит, прозрачен и 
основан на консенсус процес на разработване;  убеден е, че европейските 
организации по стандартизация и форумите/консорциумите трябва да намерят 
начини да си сътрудничат при планирането на дейностите си, като прехвърлят 
стандартите на най-подходящото ниво – международно или европейско – за да се 
осигури  съгласуваност и да се избегне фрагментиране или дублиране; призовава 
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европейските организации по стандартизация да разработят и приложат подобрен 
механизъм за приемане на спецификациите на форумите/консорциумите за 
европейски стандарти, като това следва да не ограничава възможността те да се 
внасят директно в международни организации по стандартизация, за да получат по-
глобален статут;

29. набляга на необходимостта да се гарантира и засили европейската позиция в 
международната среда, свързана със стандартизацията, за да се насърчава 
разработването на международни стандарти с истинско глобално значение, да се 
улеснява търговията и да се увеличава европейската конкурентоспособност; 

30. призовава за подновен ангажимент за международна стандартизация от страна на 
европейските заинтересовани лица и националните органи по стандартизация, за да 
се използва европейското лидерство и да се реализират предимствата на ранен старт 
на световните пазари; подчертава необходимостта от по-добро сътрудничество при 
международна стандартизация между европейските заинтересовани лица и 
националните органи по стандартизация  на техническо и политическо равнище;

°

°       °
31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

І. Контекст

Целта на настоящия доклад е да даде принос към продължаващия дебат по прегледа на 
европейската система за стандартизация.

Понастоящем Европейската комисия работи по „пакета за стандартизация“, който ще 
включва законодателно предложение, целящо да преразгледа съществуващата правна 
рамка за европейска стандартизация1, както и всеобхватно съобщение, определящо 
политиката за стандартизация за следващото десетилетие. 

Подготвяйки „пакета за стандартизация“, Комисията поиска от някои ключови 
експерти да направят стратегически препоръки. Тези експерти бяха обединени в 
експертна група за преглед на европейската система на стандартизация (EXPRESS), 
която през февруари 2010 г. предостави препоръките си под формата на доклад, 
озаглавен „Стандартизация за конкурентоспособна и новаторска Европа: визия за 
2020“. 

Комисията също така организира обществена консултация по прегледа на  
европейската система за стандартизация (проведена от 23 март до 21 май 2010 г.) и 
поръча да се изготви проучване относно оценката на въздействието (9 март 2010 г.). 
Предстоящият „пакет за стандартизация“ също така ще се опира на Бялата книга от 3 
юли 2009 г., озаглавена „Модернизиране на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС –
пътят напред“.

ІІ. Общи забележки на докладчика

Докладчикът приветства намерението на Комисията да преразгледа европейската 
система за стандартизация с оглед запазване на многото й успешни елементи, 
подобряване на недостатъците й и постигане на подходящ баланс между европейските 
и националните измерения.  

Следва да се подчертае, че предлаганото преразглеждане следва да се опира на 
предимствата на съществуващата система, които представляват солидна база за 
усъвършенстване, като се избягват радикални промени, които биха подкопали 
основните й ценности. Във връзка с това докладчикът не е съгласен с множество 
варианти на политики, съдържащи се в проучването на Комисията относно оценката на 

                                               
1 - Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 относно стандартизацията в областта на 
информационните технологии и далекосъобщенията 
- Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за 
определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти 
и регламенти
- Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за 
финансиране на европейската стандартизация
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въздействието, които биха довели до цялостна ревизия на системата. 

При изработването на настоящия доклад докладчикът взе предвид заключенията на 
доклада EXPRESS, съдържащ редица важни препоръки. При все това докладчикът 
отбелязва, че EXPRESS не винаги прави оригинални препоръки и не постига консенсус 
по ключови въпроси, което се обяснява главно с различните, а понякога и конфликтни 
гледни точки на членовете на групата. 

Докладчикът също така отчете отговорите, получени от Комисията по време на 
обществената консултация по прегледа на европейската система за стандартизация, и 
заключенията от публичното изслушване относно бъдещето на европейската 
стандартизация, организирано от комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите на 23 юни 2010 г. 

Докладчикът също така имаше възможността да се срещне с представители на 
международни организации по стандартизация в контекста на посещение на делегация 
на IMCO в Женева (25-26 май 2010 г.) и проведе обширни консултации с представители 
на европейски и национални органи по стандартизация и ключови заинтересовани 
лица, участващи в процеса на разработване на стандарти. 

ІІІ. Обща позиция на докладчика

Пълният потенциал на единния пазар не може да се реализира без подкрепата на 
модерен процес на стандартизация. Европейската система за стандартизация е ключов 
елемент от осъществяването на единния пазар, в частност посредством използването на 
стандарти в ключови законодателни области от „новия подход“. Тази законодателна 
техника допринесе за въвеждането на правила с благотворно влияние върху 
иновациите, като в тази област техническите спецификации, които позволяват 
изпълнение на законовите изисквания, са разработени от самите заинтересовани лица и 
се обновяват в съответствие с най-съвременните тенденции в технологиите. Общо 
договорените доброволни стандарти допринасят за по-добро регулиране, стимулират 
стопанската конкурентоспособност и премахват пречките пред търговията. 

Стандартизацията играе ключова роля в подкрепа на все по-големите потребности на 
европейската политика и законодателство от стандарти, които да могат да гарантират 
безопасност на продуктите, достъпност, иновации, оперативна съвместимост  и защита 
на околната среда. Докладчикът отбелязва, че броят на стандартите в подкрепа на 
законодателството отвъд обсега на „новия подход“ през последните години се е 
увеличил, което показва, че този модел е бил възприет при множество разнообразни 
политики на ЕС. Желателно е да се разшири употребата на стандарти в нови сфери на 
законодателството и политиката на Съюза, като се отчитат специфичните особености 
на съответните сфери съгласно принципите за по-добро регулиране. 

Докладчикът е включил в настоящия проектодоклад редица конкретни препоръки, 
адресирани до държавите-членки, Европейската комисия и европейските и 
националните органи по стандартизация, с оглед даване повече права на настоящата 
европейска система за стандартизация. Следва да се подчертае, че много от тези 
предложения се отнасят по-специално до хармонизираните/възлагани стандарти, които 
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имат за цел да подкрепят законодателството и политиките на ЕС и следователно са от 
ключово значение за обществения интерес. 

В изложението на мотивите докладчикът би желал да акцентира върху някои 
препоръки от доклада, за да улесни обсъждането в комисията.

Засилване на принципа за национално делегиране

Въпреки че националните органи по стандартизация представляват гръбнакът на 
европейската система за стандартизация, между тях съществуват чувствителни 
различия по отношение на ресурси, технически опит и ангажираност на 
заинтересованите лица. Тези различия пораждат значителен дисбаланс в тяхното 
участие в европейската система за стандартизация. Комисията, държавите-членки и 
европейските организации по стандартизация следва да предприемат всички 
необходими мерки, за да могат по-слабите национални органи по стандартизация да 
заемат много по-активна роля в процеса на стандартизация. 

Следва също така да се подчертае, че публичните органи в повечето държави-членки 
проявяват слаб интерес да участват в процеса на разработване на стандарти въпреки 
значението на стандартизацията като инструмент в подкрепа на законодателството и 
публичните политики. Държавите-членки, и по-специално органите за пазарен надзор, 
следва да изпращат представители, които да участват във всички национални 
технически комисии, занимаващи се с разработването на стандарти в подкрепа на 
политиките и законодателството на ЕС. 

Принципът за национално делегиране е крайъгълен камък на европейската система за 
стандартизация, особено в процеса на разработване на стандарти на Европейския 
комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в 
електротехниката (CENELEC). Следва обаче да се наблегне, че – както потвърждава 
проучването относно достъпа до стандартизация – в голямото мнозинство европейски 
страни заинтересованите лица от обществеността не участват в процеса на 
разработване на стандарти или участието им е много слабо. 

С някои съществени изключения експертното участие на националните потребители в 
стандартизацията обикновено е фрагментирано в рамките на много организации или 
въобще не се наблюдава, а в тези няколко държави, където участието на потребителите 
е ефективно на национално равнище, становището им често пъти не достига до 
разработването на национална позиция. Положението е още по-незадоволително, 
когато става въпрос за участие на заинтересовани лица, представляващи екологически 
интереси: понастоящем едва в две държави-членки екологически организации  
допринасят систематично в процеса на разработване на стандарти. 

Държавите-членки следва да гарантират ефективно представителство на всички 
съответни заинтересовани лица в националните технически комисии, като създадат 
механизми за мониторинг и докладване и като предоставят, при необходимост, 
финансова подкрепа за по-слабите заинтересовани лица, за да улеснят участието им.

Подобряване достъпа до процеса на стандартизация
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Участието на заинтересовани лица от обществеността – представляващи интересите на 
здравето и безопасността, потребителите и околната среда – предоставя на системата 
значителен аспект на легитимност и отчетност, подобрява качеството на консенсуса и 
прави европейските стандарти по-представителни.

Следователно европейските организации, представляващи обществени интереси, 
трябва да получат по-силна роля в европейските организации по стандартизация, за да 
отразяват по-добре становищата на съответните заинтересовани лица, които 
продължават да бъдат слаби на национално равнище. Това би могло да включва право 
на гласуване, при условие че те са асоциирани членове или сътрудничат на 
европейските организации по стандартизация и че са участвали в работата по 
съответната точка на техническо равнище.

В този контекст жизнено важен елемент е също така въвеждането на алтернативна 
система, която би гарантирала по-балансирано представителство на всички 
заинтересовани лица в процеса на стандартизация. Докладчикът приветства 
неотдавнашните разработки на Международната организация по стандартизация (ISO),
и в частност модела, използван за разработване на стандарта ISO 26000 за социална 
отговорност, при който националните организации имаха право да номинират за 
съответната работна група само един представител от всичките шест идентифицирани 
категории заинтересовани лица. Подобни процедури с множество заинтересовани лица, 
при които се определя предварително зададен брой места за различни организации на 
заинтересовани лица, биха могли да се използват като алтернатива за разработването на 
европейски стандарти в области от изключителен обществен интерес. 

Улесняване на достъпа до стандарти

Въпреки че малките и средни предприятия представляват гръбнакът на европейската 
икономика, тяхното участие в стандартизацията не винаги е съизмеримо със 
стопанското им значение. Нещо повече, стандартите не винаги се разработват и 
адаптират да отчитат особеностите и средата на МСП, и в частност на малките и микро-
предприятия и занаятчийските предприятия. Следователно е необходимо да се 
гарантира, че стандартите са разбираеми и лесни за употреба, така че да могат да се 
прилагат по-добре от всички потребители. Също така следва да се вземат мерки, за да 
се обезпечи, че МСП изцяло са състояние  да участват в разработването на стандарти и 
че имат по-лесен и не толкова скъп достъп до тях. 

Стандартизация в сферата на услугите

Стандартите допринасят за значително подобряване на качеството и безопасността на 
стоките, но в сферата на услугите наличието им изостава чувствително от стопанското 
значение и потенциала на този сектор. Въпреки че стандартите за услуги често пъти 
отговарят на национални особености и че разработването им е свързано с 
потребностите на пазара, развитието на европейските стандарти за услуги съгласно 
Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар ще благоприятства по-
нататъшната хармонизация в сектора на услугите, ще увеличи прозрачността, 
качеството и конкурентоспособността на европейските услуги и ще стимулира 
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конкуренцията, иновациите, намаляването на пречките пред търговията и защитата на 
потребителите.

Стандартизацията в подкрепа на иновациите

Въпреки че стандартизацията може силно да улесни използването на нови технологии, 
съществува значителен пропуск при прехвърлянето на резултати от научно-
изследователската и развойна дейност към разработването на стандарти. Затова е 
необходимо да се подобрят взаимната информираност и сътрудничеството между 
стандартизатори, новатори, академични и изследователски среди. Включването в 
стандартите на нови знания, в частност от публично финансирани програми за 
изследвания и иновации, ще насърчи иновациите и конкурентоспособността. Освен 
това Европа следва да играе по-активна роля в насърчаването на оперативно 
съвместими в рамките на ЕС стандарти за иновационни продукти и технологии, като 
например в областта на нисковъглеродните емисии и информационните и 
комуникационни услуги и технологии.

Стандартизацията в глобализирания свят

Европейската система за стандартизация отчита, че международните стандарти имат 
предимство. При все това европейски стандарти са необходими, когато не съществуват 
международни стандарти или когато те не обслужват по подходящ начин европейските 
потребности, и по-специално потребностите, определени от европейската политика и 
законодателство. Европа следва да засили позицията си в свързаната със 
стандартизацията международна среда, за да стимулира разработването на стандарти с 
истинско глобално значение, да улеснява търговията и да увеличава европейската 
конкурентоспособност. Нещо повече, Европа би могла да насърчи методологията на 
„новия подход“ или еквивалентни регулаторни модели, благоприятстващи стандартите, 
в своето регулаторно сътрудничество по въпросите на търговията с търговските 
партньори на ЕС.  

ІV. Заключение

Докладчикът би желал да повтори, че продължаващият дебат по европейската система 
за стандартизация следва да се опира на предимствата на съществуващата система, 
които представляват солидна база за усъвършенстване, и да избягва радикални 
промени, които биха подкопали ключовите й ценности. В този дух той представя 
редица предложения с оглед усъвършенстването на системата в настоящите й граници 
и очаква допълнителни предложения.


