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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης
(2010/2051(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις 23 
Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανταπόκριση στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για την 
αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (που πραγματοποιήθηκε από τις 
23 Μαρτίου έως τις 21 Μαΐου 2010),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου για τη "Δέσμη τυποποίησης" που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (9 
Μαρτίου 2010),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), με τίτλο "Τυποποίηση για μια 
ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη: ένα όραμα για το 2020" (Φεβρουάριος 2010),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 προς τον 
Πρόεδρος της Επιτροπής, με τίτλο "Μια Νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά",

– έχοντας υπόψη την από 3 Μαρτίου 2010 ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Ευρώπη 
του 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη"
(COM(2010) 2020),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, με τίτλο "Να δοθεί σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα να 
επωφεληθούν περισσότερο από τα πρότυπα και από τη συμμετοχή στην τυποποίηση", η 
εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) (Αύγουστος 
2009),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με την Πρόσβαση στην Τυποποίηση που 
πραγματοποιήθηκε από την  Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (10 
Μαρτίου 2009),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 98/34/EΚ από το 2006 έως το 2008 (COM(2009)0690) και το 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009)1704),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της 3ης Ιουλίου 2009 με θέμα  "Ο εκσυγχρονισμός της 
τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά" (COM(2009)0324),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 για την 
τυποποίηση και την καινοτομία,
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008 με θέμα "Για 
μεγαλύτερη στήριξη της καινοτομίας μέσω της τυποποίησης στην Ευρώπη" 
(COM(2008)0133),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με το 
ρόλο της ευρωπαϊκής τυποποίησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και 
νομοθεσίας (COM(2004)0674) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με θέμα "Προκλήσεις της ευρωπαϊκής τυποποίησης",

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2004 με θέμα 
"Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση" 
(COM(2004)0130),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 
2001 με θέμα «Αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Διεθνή Τυποποίηση" 
(SEC(2001)1296),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 1999 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα στην ευρωπαϊκή τυποποίηση 
στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 1998 σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα στην ευρωπαϊκή τυποποίηση στο πλαίσιο της 
νέας προσέγγισης (COM(1998)0291),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και κανονισμών3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, 
για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
τηλεπικοινωνιών4,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Βιέννης του Ιουνίου 1991 σχετικά με την τεχνική 
συνεργασία μεταξύ ISO και CEN και τη Συμφωνία της Δρέσδης του Σεπτεμβρίου 1996 
σχετικά με τις ανταλλαγές τεχνικών δεδομένων μεταξύ CENELEC και IEC,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7 0000/2010) και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, 

                                               
1 ΕΕ C 150, 28.5.1999, σ. 624.
2 ΕΕ L 315, 15.11.2006, σ. 9.
3 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σσ. 37-48.
4 ΕΕ L 36, 7.2.1987, σσ. 31-37.
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Έρευνας και Ενέργειας

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης υπήρξε κεντρικό 
στοιχείο της πραγμάτωσης της ενιαίας αγοράς, ιδίως με τη χρήση των προτύπων σε 
βασικούς νομοθετικούς τομείς στο πλαίσιο της "Νέας Προσέγγισης", η οποία έχει 
ενταχθεί στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο έχει συμβάλει στην επιτυχία της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
προτύπων που είναι απαραίτητα σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να διευκολυνθούν οι 
παγκόσμιες εμπορικές ανταλλαγές και η πρόσβαση στην αγορά και να τονωθεί η 
αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης διαδραματίζει 
κεφαλαιώδη ρόλο ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ανάγκη που υπάρχει, στην 
ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία, για πρότυπα ικανά να διασφαλίζουν την ασφάλεια, 
την προσπελασιμότητα, την καινοτομία και τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων και 
την προστασία του περιβάλλοντος,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Monti σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ενιαία 
αγορά υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία θέσπισης 
προτύπων, με διατήρηση των πλεονεκτημάτων του παρόντος συστήματος και εξεύρεση 
της σωστής ισορροπίας μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής διάστασης,

Ε. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και να πραγματώσει όλα 
τα δυνητικά οφέλη της υπέρ των δημόσιων και κοινωνικών στόχων της, πρέπει να 
προσαρμοστεί στις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίησης, την αλλαγή 
του κλίματος, την ανάδειξη νέων οικονομικών δυνάμεων και την εξέλιξη της 
τεχνολογίας,

Εισαγωγή

1. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της
ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης· υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη επανεξέταση 
πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία συνιστούν μια 
ουσιαστική βάση για βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε ριζοσπαστικές αλλαγές 
που θα υπονόμευαν τις κεντρικές αξίες του συστήματος·

2. επαινεί την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS)· καλεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις
τυποποίησης, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υλοποιήσουν τις στρατηγικές 
συστάσεις της έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης ικανό 
να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και τις οικονομικές ανάγκες και να διατηρεί τον 
ηγετικό ρόλο του στο παγκόσμιο σύστημα τυποποίησης·
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3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για επανεξέταση του υφισταμένου νομικού
πλαισίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα έγγραφο
στρατηγικής το οποίο να ορίζει ένα συνολικό πλαίσιο δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων απτών προτάσεων για τις βελτιώσεις εκείνες οι οποίες 
δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας· υπογραμμίζει 
ότι ένα τέτοιο έγγραφο στρατηγικής δεν πρέπει να περιορίζεται στις συστάσεις που 
περιέχονται στην έκθεση EXPRESS·

4. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενσωματώσει στο νομικό πλαίσιο της
ευρωπαϊκής τυποποίησης τις αρχές της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (διαφάνεια, ανοικτό πνεύμα, 
αμεροληψία, συναίνεση, αποτελεσματικότητα, βασιμότητα και συνέπεια) έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή τους εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης·

5. υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές δεν επαρκούν από μόνες τους για να
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι της
κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, καταναλωτικά
και περιβαλλοντικά – εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία τυποποίησης· κατά
συνέπεια, θεωρεί ότι ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της αρχής της "ισόρροπης 
εκπροσώπησης", λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη σημασία, κάθε φορά που το θέμα 
αφορά το δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων 
των ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ·

6. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα έχουν συνεισφέρει στην αισθητή
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγαθών, η διαθεσιμότητά τους στον τομέα
των υπηρεσιών πολύ απέχει από το να είναι αντάξια της οικονομικής σημασίας και του
δυναμικού αυτού του τομέα· επισημαίνει ιδίως ότι ο αριθμός των εθνικών προτύπων για 
υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει κατά πολύ 
τον αντίστοιχο αριθμό ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα·

7. αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών συχνά ανταποκρίνονται σε
εθνικές ιδιομορφίες και ότι η ανάπτυξή τους  συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς· τονίζει 
ωστόσο ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, 
θα ωφελήσει την περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των υπηρεσιών, θα αυξήσει την 
διαφάνεια, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και θα 
προωθήσει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την 
προστασία των καταναλωτών·

8. υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα πρότυπα
υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου ότι αυτό όχι
μόνο θα εξασφαλίσει την γνωστοποίησης όλων των εθνικών προτύπων υπηρεσιών που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και θα προσφέρει μια κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η Επιτροπή θα 
μπορεί να ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης – και ιδίως την CEN, τη 
CENELEC και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να 
αναπτύξουν πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών·
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Ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης

(α) Γενικές παρατηρήσεις

9. επαναβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση προς υποστήριξη της νομοθεσίας της "Νέας
Προσέγγισης" έχει αποδειχθεί επιτυχημένο και κεφαλαιώδες εργαλείο για την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· παρατηρεί ότι ο αριθμός των εντολών τυποποίησης προς
υποστήριξη της νομοθεσίας σε τομείς πέρα από αυτούς που καλύπτονται από την "Νέα
Προσέγγιση" έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που υποδηλώνει ότι το πρότυπο αυτό 
έχει υιοθετηθεί από ευρύ φάσμα ενωσιακών πολιτικών· πιστεύει ότι είναι επιθυμητό να 
επεκταθεί η χρήση των προτύπων σε άλλους τομείς της νομοθεσίας και των πολιτικών  
της Ένωσης, πέρα από την ενιαία αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες των 
σχετικών τομέων, σύμφωνα με την αρχή της καλύτερης ρύθμισης·

10. υποστηρίζει ότι έχει ύψιστη σημασία να χαραχθεί σαφής γραμμή μεταξύ νομοθεσίας και
τυποποίησης, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε παρερμηνεία όσον αφορά τους
στόχους της νομοθεσίας και το επιθυμητό επίπεδο προστασίας· τονίζει ότι ο Ευρωπαίος
νομοθέτης πρέπει να επαγρυπνεί ιδιαίτερα και να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν ορίζει τις
ουσιώδεις απαιτήσεις της ρύθμισης, ενώ η Επιτροπή πρέπει να ορίζει με σαφήνεια και 
ακρίβεια τους στόχους του έργου τυποποίησης στις εντολές της· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος 
των τυποποιητών πρέπει να περιορίζεται στον ορισμό των τεχνικών μέσων για την 
επίτευξη των στόχων που θέτει ο νομοθέτης, βεβαίως με εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει βελτιωμένα συστήματα για τον
συντονισμό της πολιτικής και των δραστηριοτήτων τυποποίησης, που πρέπει να
καλύπτουν όλες τις πτυχές δημόσιας πολιτικής της διαδικασίας τυποποίησης, από την
κατάρτιση και έκδοση των εντολών έως την παρακολούθηση του έργου των τεχνικών 
επιτροπών, την εξασφάλιση του ότι τα παραγόμενα πρότυπα ικανοποιούν τις ουσιώδεις
απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας και έως την επίσημη έγκριση, δημοσίευση και 
χρήση των προτύπων·

12. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των "συμβούλων Νέας Προσέγγισης" προκειμένου να
επαληθεύεται ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη
ενωσιακή νομοθεσία· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι εν λόγω
σύμβουλοι επιλέγονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, στο πλαίσιο
των οποίων και λειτουργούν, γεγονός το οποίο δημιουργεί ουσιαστική διοικητική 
επιβάρυνση για τους οργανισμούς αυτούς και, κατά καιρούς, προκαλεί προβληματισμό 
των ενδιαφερομένων σχετικά με την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της διαδικασίας· 
καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εκτιμήσει την ανάγκη για αναθεώρηση των 
υφιστάμενων διαδικασιών· πιστεύει επιπλέον ότι η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει μια 
διαδικασία ώστε να εξασφαλίσει ότι τα ζητούμενα πρότυπα συμμορφώνονται με άλλες 
πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ πέρα από το πεδίο της "Νέας Προσέγγισης"·

(β) Βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία τυποποίησης

13. αναγνωρίζει την αρχή της εθνικής ανάθεσης ως ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Τυποποίησης, ιδίως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων της CEN και
της CENELEC· παρατηρεί ωστόσο ότι – όπως επιβεβαιώνεται στη μελέτη για την 
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Πρόσβαση στην Τυποποίηση – στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι της κοινωνίας συμμετέχουν ελάχιστα, ή και καθόλου, στη 
διαδικασία θέσπισης προτύπων·

14. ενθαρρύνει κατά συνέπεια τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς τυποποίησης να
προωθούν και να διευκολύνουν την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία τυποποίησης, και ιδίως εκπροσώπων των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες και των καταναλωτών που βρίσκονται σε ευπαθή θέση), όσων 
δραστηριοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων, και 
φορέων που αντιπροσωπεύουν άλλα κοινωνικά συμφέροντα·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, να
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις τους να αντικατοπτρίζονται ουσιαστικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές επιτροπές 
παραμένει ασθενής· επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος 
για την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε εθνικό 
επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 η 
χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί 
για να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

16. φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν ισχυρότερο ρόλο στο
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η
αρχή της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι συνδεδεμένα
μέλη ή συνεργαζόμενοι εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και έχουν
συμμετάσχει στο αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις 
του τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των προτύπων, η οποία δεν θα καταμετράται κατ' ανάγκη στο 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως δείκτης του επιπέδου υποστήριξης 
ενός δεδομένου προτύπου από όλους τους ενδιαφερόμενους·

17. χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης  (ISO), ιδίως το
μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για την
κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι εθνικοί οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν να ορίσουν 
στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας ένα μόνο εκπρόσωπο από κάθε μια από τις έξη 
κατηγορίες ενδιαφερομένων (βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια διοίκηση, εργατικά 
σωματεία, ΜΚΟ, υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) που εντοπίστηκαν·

18. πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος αριθμός
εδρών για τις διάφορες οργανώσεις που εκφράζουν ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαδικασία χάραξης προτύπων για
την υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· υποστηρίζει ότι, παρά τις
τρέχουσες δυσκολίες που παρουσιάζονται στη γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον αφορά τη 
χάραξη προτύπων σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
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ισορροπημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· προτείνει η Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή 
της) να αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση ευρύτερης 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο μοντέλο δεν θα επηρεάσει την 
αρχή της εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το σχέδιο προτύπου θα συνεχίσει να 
εξετάζεται από αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και να εγκρίνεται με σταθμισμένη 
ψηφοφορία από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης·

(γ) Ενίσχυση της αρχής της εθνικής ανάθεσης

19. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι εθνικοί φορείς τυποποίησης αποτελούν κεντρικό
στοιχείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, υπάρχουν μεταξύ τους αισθητές
διαφορές όσον αφορά τους πόρους, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και την συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων στη διαδικασία τυποποίησης· υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενες 
ανισότητες δημιουργούν σημαντική έλλειψη ισορροπίας στην ουσιαστική συμμετοχή τους 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης·

20. καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να προωθήσουν
προγράμματα εκπαίδευσης και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να δοθεί στους 
ασθενέστερους εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν 
γραμματείες τεχνικών επιτροπών, η δυνατότητα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην 
διαδικασία τυποποίησης·

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και, όπου αρμόζει, παρέχοντας χρηματοδοτική 
στήριξη σε ασθενέστερους ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή τους·

22. εκφράζει τη λύπη του διότι οι δημόσιες αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη δείχνουν
περιορισμένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά
τη σημασία της τυποποίησης ως εργαλείου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και της
δημόσιας πολιτικής· παροτρύνει τα κράτη μέλη, και ιδίως τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
να αποστέλλουν εκπροσώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές τεχνικές
επιτροπές όπου παρακολουθείται η ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη της ενωσιακής
πολιτικής και νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι η παρουσία εθνικών αρχών στην ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων έχει καίρια σημασία για την ορθή 
λειτουργία της νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται από την "Νέα Προσέγγιση" και 
για την αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων επίσημων  αντιρρήσεων στα 
εναρμονισμένα πρότυπα·

(δ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρότυπα

23. υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχηματίζουν τη
σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους στην τυποποίηση δεν
είναι πάντοτε σύμμετρη της οικονομικής τους σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι τα
πρότυπα πρέπει να σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται έτσι ώστε να λαμβάνονται
υπόψη τα χαρακτηριστικά και το περιβάλλον των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ιδίως 
των πολύ μικρών και των βιοτεχνικών· χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που 
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έλαβαν ευρωπαϊκοί και εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την υλοποίηση των 
συστάσεων που περιέχονται στη μελέτη για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή 
τυποποίηση· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη προτύπων και να έχουν 
ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτά·

24. επιμένει ότι η πρόσβαση των χρηστών στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύσσονται προς
υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό ζήτημα το
οποίο πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω· υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστούν διαφορετικά
συστήματα τιμολόγησης για ιδιωτικά/βιομηχανικά πρότυπα και για 
εναρμονισμένα/ζητούμενα πρότυπα· καλεί ιδίως τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης να 
μειώσουν το κόστος με ειδικές τιμές και προσφέροντας δέσμες προτύπων σε μειωμένη 
τιμή και να διερευνήσουν επιπλέον τρόπους για βελτίωση της πρόσβασης, ιδίως για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

25. υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε να
μπορούν να υλοποιούνται καλύτερα από τους χρήστες· θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί, 
όπου αρμόζει, ο υπέρμετρος αριθμός παραπομπών μεταξύ προτύπων, και να 
αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δυσκολίες που συναντώνται προκειμένου να εντοπισθεί η 
ομάδα προτύπων που αφορά ένα δεδομένο προϊόν ή διεργασία· καλεί τους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς προτύπων και τις επαγγελματικές οργανώσεις να παρέχουν φιλικές
προς τους χρήστες οδηγίες για τη χρήση των προτύπων·

Τυποποίηση προς υποστήριξη της καινοτομίας και της αειφόρου ανταγωνιστικότητας σε 
ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

26. αναγνωρίζει ότι, παρά το ότι η τυποποίηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο
παράγοντα διευκόλυνσης της εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών, υπάρχει σημαντικό
χάσμα προκειμένου να μεταφερθούν στην ανάπτυξη προτύπων τα αποτελέσματα της
έρευνας και ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αμοιβαία επίγνωση και 
η συνεργασία μεταξύ τυποποιητών, καινοτόμων, πανεπιστημιακών και ερευνητών· 
υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη των νέων γνώσεων στα πρότυπα, ιδίως όσων είναι 
αποτέλεσμα προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας που έχουν λάβει δημόσια 
χρηματοδότηση, θα προωθήσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα·

27. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά πρότυπα στις δημόσιες συμβάσεις έτσι
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και να καλλιεργηθούν οι
καινοτόμες τεχνολογίες· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η χρήση προτύπων δεν πρέπει να 
οδηγεί σε περαιτέρω φραγμούς, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη 
συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων·

28. αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο σύστημα
τυποποίησης παρέχοντας προδιαγραφές με οικουμενική βασιμότητα, οι οποίες συχνά
είναι περισσότερο δεκτικές στις καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει ότι, ιδίως στον
τομέα των ΤΠΕ, ορισμένα φόρουμ και κοινοπραξίες έχουν μετεξελιχθεί σε παγκόσμιους
οργανισμούς οι οποίοι παράγουν ευρέως υλοποιούμενες προδιαγραφές με βάση ανοικτές, 
διαφανείς και βασιζόμενες στη συναίνεση διαδικασίες ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης και τα φόρουμ/κοινοπραξίες πρέπει να βρουν 
τρόπους συνεργασίας στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους, με μεταφορά των 
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προτύπων στο καταλληλότερο επίπεδο, διεθνές ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η συνοχή και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η επανάληψη· καλεί τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύξουν και υλοποιήσουν ένα 
βελτιωμένο μηχανισμό για την υιοθέτηση των προδιαγραφών των φόρουμ/κοινοπραξιών 
ως ευρωπαϊκών προτύπων, πράγμα που δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα απευθείας 
υποβολής τους σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης έτσι ώστε να αποκτήσουν πιο 
οικουμενικό χαρακτήρα·

29. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο διεθνές
περιβάλλον τυποποίησης, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών προτύπων με 
γνήσια παγκόσμια βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι εμπορικές ανταλλαγές και να 
αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

30. ζητεί ανανεωμένη δέσμευση στη διεθνή τυποποίηση από πλευράς των Ευρωπαίων
ενδιαφερομένων και Εθνικών Φορέων Τυποποίησης, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η
ευρωπαϊκή ηγετική θέση και να αποκτηθούν πλεονεκτήματα πρωτοπορίας στις 
παγκόσμιες αγορές· υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ 
Ευρωπαίων ενδιαφερομένων και Εθνικών Φορέων Τυποποίησης στη διεθνή τυποποίηση 
σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο·

°

°       °
31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να συνεισφέρει στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια "Δέσμη Τυποποίησης" που
πρόκειται να περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση που αποβλέπει στη αναθεώρηση του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση1 καθώς και μια συνολική 
ανακοίνωση η οποία θα ορίσει την πολιτική τυποποίησης για την προσεχή δεκαετία.

Κατά την προπαρασκευή της "Δέσμης Τυποποίησης", η Επιτροπή ζήτησε από κορυφαίους
εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν στρατηγικές συστάσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί
συμμετείχαν στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), η οποία διατύπωσε τις συστάσεις της το Φεβρουάριο 
του 2010 υπό τη μορφή έκθεσης με τίτλο "Τυποποίηση για μια ανταγωνιστική και καινοτόμο 
Ευρώπη: ένα όραμα για το 2020". 

Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια διαβούλευση για την επανεξέταση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (που πραγματοποιήθηκε από τις 23 Μαρτίου έως τις 
21 Μαΐου 2010), και ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου (9 Μαρτίου 
2010). Η επικείμενη "Δέσμη Τυποποίησης" θα βασίζεται επίσης στη Λευκή Βίβλο της 3ης 
Ιουλίου 2009 με θέμα "Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ –
Προχωρώντας μπροστά".

ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να 
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής 
και των εθνικών διαστάσεων.

Πρέπει να τονισθεί ότι η προτεινόμενη επανεξέταση πρέπει να βασίζεται στα θετικά του
υφιστάμενου συστήματος, τα οποία συνιστούν μια ισχυρή βάση για βελτιώσεις, 
αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν τις κομβικές αξίες 
του. Από την άποψη αυτή, ο εισηγητής δεν συμφωνεί με ορισμένες επιλογές πολιτικής που
περιέχονται στην μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής, οι οποίες θα οδηγούσαν σε 
εκ βάθρων ανατροπή του συστήματος.

                                               
1 - Απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τομέα 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.
- Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών
- Απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης
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Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ο εισηγητής έλαβε υπόψη τα πορίσματα της 
έκθεσης της Ομάδας EXPRESS, που περιέχουν ορισμένες σημαντικές συστάσεις. Ο
εισηγητής επισημαίνει ωστόσο ότι η EXPRESS δεν κατόρθωσε πάντοτε να διατυπώσει
πρωτότυπες συστάσεις ή να επιτύχει συναίνεση σε κομβικά ζητήματα, κάτι το οποίο
εξηγείται από τις διαφορετικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρουόμενες απόψεις που 
εκφράζονται στη σύνθεση των μελών της.

Ο εισηγητής έλαβε επίσης υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση
της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και
τα συμπεράσματα της δημόσιας ακρόασης για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 
οποίο διοργανώθηκε από την Επιτροπή IMCO στις 23 Ιουνίου 2010. 

Ο εισηγητής είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών
τυποποίησης, με την ευκαιρία επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής IMCO στη Γενεύη 
(25-26 Μαΐου 2010), και πραγματοποίησε εκτενείς διαβουλεύσεις με εκπροσώπους 
ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων τυποποίησης και βασικούς ενδιαφερόμενους που 
συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξη προτύπων.

ΙΙΙ. Η γενική θέση του εισηγητή

Είναι αδύνατο να αποδεσμευτεί το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς χωρίς την 
υποστήριξη μιας σύγχρονης διαδικασίας τυποποίησης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης
υπήρξε κεντρικό στοιχείο στην πραγμάτωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως μέσω της χρήσης των 
προτύπων σε βασικούς νομοθετικούς τομείς στο πλαίσιο της "Νέας Προσέγγισης". Αυτή η
νομοθετική τεχνική υπήρξε κεφαλαιώδης για την θέσπιση ρυθμίσεων φιλικών προς την
καινοτομία, βάσει των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με
τις νομικές απαιτήσεις αναπτύσσονται από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενημερώνονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Αμοιβαία συμφωνημένα εθελοντικά πρότυπα έχουν
επιτρέψει καλύτερες ρυθμίσεις, έχουν δώσει ερεθίσματα στην επιχειρηματική 
ανταγωνιστικότητα και έχουν αφαιρέσει φραγμούς στο εμπόριο.

Η τυποποίηση διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών
της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για πρότυπα που να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια, την προσπελασιμότητα, την καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο εισηγητής παρατηρεί ότι ο αριθμός των προτύπων
που υποστηρίζουν τη νομοθεσία πέρα από το πεδίο της "Νέας Προσέγγισης" έχει αυξηθεί τα  
τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι το μοντέλο αυτό έχει υιοθετηθεί σε ευρύ φάσμα 
ενωσιακών πολιτικών. Η επέκταση της χρήσης προτύπων σε νέους τομείς της ενωσιακής
νομοθεσίας και πολιτικής είναι κάτι το επιθυμητό, αν λάβουμε υπόψη τις ιδιομορφίες των εν 
λόγω τομέων σύμφωνα με τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης.

Ο εισηγητής έχει συμπεριλάβει στο παρόν σχέδιο έκθεσής του ορισμένες συγκεκριμένες
συστάσεις που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς τυποποίησης, με στόχο την ενδυνάμωση του υφισταμένου 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Πρέπει να τονισθεί ότι πολλές από τις προτάσεις
αυτές ισχύουν ιδίως για τα εναρμονισμένα/ζητούμενα πρότυπα, τα οποία έχουν αντικείμενο 
την υποστήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής και κατά συνέπεια έχουν 
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κεφαλαιώδη σημασία για το δημόσιο συμφέρον.

Σε αυτή την αιτιολογική έκθεση, ο εισηγητής θα ήθελε να εστιαστεί σε ορισμένες συστάσεις
που περιέχονται στην έκθεση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση στην επιτροπή.

Ενίσχυση της αρχής της εθνικής ανάθεσης

Παρά το γεγονός ότι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές από 
πλευράς πόρων, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Αυτές οι
ανισότητας δημιουργούν ουσιαστική έλλειψη ισορροπίας στη συμμετοχή τους στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι Ευρωπαϊκοί
Οργανισμοί Τυποποίησης πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δώσουν τη
δυνατότητα στους ασθενέστερους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης να διαδραματίσουν 
ενεργότερο ρόλο στη διαδικασία τυποποίησης.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι δημόσιες αρχές δείχνουν
περιορισμένο ενδιαφέρον στη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά τη 
σπουδαιότητα της τυποποίησης ως εργαλείου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των 
δημόσιων πολιτικών. Τα κράτη μέλη, και ιδίως οι αρχές εποπτείας της αγοράς, πρέπει να
αποστέλλουν εκπροσώπους που θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές τεχνικές επιτροπές που 
θα αντιστοιχίζουν την ανάπτυξη των προτύπων προς υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής 
και νομοθεσίας.

Η αρχή της εθνικής ανάθεσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Τυποποίησης, ιδίως στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων της CEN και της CENELEC. 
Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί – όπως επιβεβαιώνεται στη μελέτη για την πρόσβαση στην
τυποποίηση – ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων της κοινωνίας στη διαδικασία θέσπισης προτύπων είναι ανύπαρκτη ή 
παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Με λίγες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, η εθνική καταναλωτική εμπειρογνωμοσύνη στην
τυποποίηση συνήθως κατακερματίζεται σε πολλούς φορείς ή είναι απλούστατα ανύπαρκτη, 
ενώ στις λίγες εκείνες χώρες όπου η συμμετοχή των καταναλωτών είναι αποτελεσματική σε 
εθνικό επίπεδο, η άποψή τους μπορεί τελικά να μην συνεκτιμάται στη θέσπιση της εθνικής 
θέσης. Η κατάσταση είναι ακόμη λιγότερο ικανοποιητική προκειμένου για τη συμμετοχή των
ενδιαφερομένων που αντιπροσωπεύουν περιβαλλοντικά συμφέροντα: αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν μόνο δύο κράτη μέλη στα οποία οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συμβάλλουν 
συστηματικά στη διαδικασία θέσπισης προτύπων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική αντιπροσώπευση όλων των
ενδιαφερομένων σε εθνικές τεχνικές επιτροπές, θεσπίζοντας μηχανισμούς παρακολούθησης
και υποβολής εκθέσεων και παρέχοντας, όπου απαιτείται, χρηματοδοτική στήριξη στους 
ασθενέστερους ενδιαφερομένους έτσι ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους.

Βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία τυποποίησης

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων της κοινωνίας - που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα
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ασφάλειας και υγείας, καταναλωτικά και περιβαλλοντικά - προσφέρει στο σύστημα μια 
σημαντική πτυχή νομιμότητας και λογοδοσίας, βελτιώνει την ποιότητα της συναίνεσης και 
καθιστά περισσότερο αντιπροσωπευτικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα κύκλων της
κοινωνίας πρέπει να αναλάβουν ισχυρότερο ρόλο εντός των Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Τυποποίησης, έτσι ώστε να εκφράζονται καλύτερα οι απόψεις των αντίστοιχων 
ενδιαφερομένων που παραμένουν ασθενείς σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει δικαιώματα ψηφοφορίας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι είναι
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και 
έχουν συμμετάσχει στις αντίστοιχες εργασίες σε τεχνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ζωτικό στοιχείο είναι επίσης η καθιέρωση ενός εναλλακτικού συστήματος
το οποίο θα εξασφάλιζε μια περισσότερο ισορροπημένη αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στη διαδικασία τυποποίησης. Ο εισηγητής χαιρετίζει πρόσφατες εξελίξεις
στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), ιδίως δε το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι 
εθνικοί φορείς προτύπων δικαιούνταν να ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας ένα μόνο 
εκπρόσωπο από κάθε μια από τις έξη κατηγορίες ενδιαφερομένων που προσδιορίστηκαν. 
Παρόμοιες πολυσυμμετοχικές διαδικασίες, όπου θα ορίζεται ένας προκαθορισμένος αριθμός
εδρών για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
εναλλακτική λύση για την σύνταξη Ευρωπαϊκών Προτύπων σε τομείς εξαιρετικού δημόσιου 
ενδιαφέροντος.

Διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρότυπα

Παρά το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική
στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους στην τυποποίηση δεν βρίσκεται
πάντοτες στο ύψος της οικονομικής τους σπουδαιότητας. Επιπλέον, τα πρότυπα δεν είναι
πάντοτε σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των μικρών, πολύ μικρών και βιοτεχνικών
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα είναι κατανοητά
και εύχρηστα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα απ' όλους τους χρήστες. 
Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να
συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη προτύπων και έχουν ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή 
πρόσβαση σε αυτά.

Τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών

Τα πρότυπα έχουν συνεισφέρει σε αισθητά βελτίωση στην ποιότητα και ασφάλεια των
εμπορευμάτων, αλλά η διαθεσιμότητά τους στον τομέα των υπηρεσιών υστερεί αισθητά σε
σχέση με την οικονομική σημασία και το δυναμικό του τομέα αυτού. Παρά το γεγονός ότι τα
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών συχνά ανταποκρίνονται σε εθνικές ιδιομορφίες και η
ανάπτυξή τους συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον
τομέα των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά, θα ωφελήσει την περαιτέρω εναρμόνιση του τομέα των υπηρεσιών, θα 
αυξήσει τη διαφάνεια, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και θα 
προωθήσει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την 
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προστασία του καταναλωτή.

Τυποποίηση προς υποστήριξη της καινοτομίας

Παρά το γεγονός ότι η τυποποίηση μπορεί να αποτελέσει μείζονα παράγοντα διευκόλυνσης
για την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, υπάρχει σημαντικό κενό στην μεταφορά των
αποτελεσμάτων Ε&Α στην ανάπτυξη προτύπων. Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να αυξηθεί η
αμοιβαία επίγνωση και συνεργασία μεταξύ τυποποιητών, καινοτόμων, πανεπιστημιακών και 
ερευνητών. Η συμπερίληψη των νέων γνώσεων στα πρότυπα, ιδίως όσων γνώσεων
απορρέουν από προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με δημόσια χρηματοδότηση, θα 
προωθήσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να
διαδραματίσει περισσότερο δραστήριο ρόλο στην προώθηση πανενωσιακών διαλειτουργικών
προτύπων για καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες, όπως συμβαίνει στον τομέα των 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλού άνθρακα και ΤΠΕ.

Η τυποποίηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία των διεθνών 
προτύπων. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι απαραίτητα στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή όπου αυτά δεν εξυπηρετούν επαρκώς τις ευρωπαϊκές ανάγκες, 
ιδίως δε τις ανάγκες που καθορίζονται από την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία. Η
Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της εντός του διεθνούς περιβάλλοντος τυποποίησης έτσι 
ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη προτύπων με γνήσια παγκόσμια βασιμότητα, να 
διευκολύνει τις εμπορικές ανταλλαγές και να αυξήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. 
Επιπλέον, η Ευρώπη θα μπορούσε να προωθήσει τη μεθοδολογία της "Νέας Προσέγγισης" ή 
ισοδύναμα ρυθμιστικά μοντέλα που να είναι δεκτικά προς τα πρότυπα, στην ρυθμιστική 
σχετική με το εμπόριο συνεργασία της με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

IV. Συμπέρασμα

Ο εισηγητής θα ήθελε να επαναλάβει ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για την επανεξέταση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά σημεία του
υφιστάμενου συστήματος, το οποίο προσφέρει μια στερεή βάση για βελτιώσεις, με αποφυγή 
οποιωνδήποτε ριζοσπαστικών αλλαγών θα υπονόμευαν τις κεντρικές αξίες της. Στο πνεύμα
αυτό, παρουσιάζει ορισμένες προτάσεις με στόχο τη βελτίωση του συστήματος μέσα στα 
τρέχοντα όριά του, και αναμένει περαιτέρω προτάσεις.


