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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la viitorul standardizării europene
(2010/2051(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere audierea publică referitoare la viitorul standardizării europene, organizată 
de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor la 23 iunie 2010,

– având în vedere răspunsurile oferite în cadrul consultării publice organizate de Comisie 
între 23 martie și 21 mai 2010 cu privire la revizuirea sistemului european de 
standardizare, 

– având în vedere studiul din 9 martie 2010 de evaluare a impactului „pachetului privind 
standardizarea”, realizat pentru Direcția Generală Întreprinderi și Industrie a Comisiei,

– având în vedere raportul din februarie 2010 al Grupului de experți pentru revizuirea 
sistemului european de standardizare (EXPRESS), intitulat „Standardizare pentru o 
Europă competitivă și inovatoare: o viziune pentru 2020”,

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010, „O nouă strategie 
pentru piața unică”, adresat președintelui Comisiei,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, „Europa 2020: O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere studiul din august 2009 privind accesul IMM-urilor la standardizarea 
europeană, intitulat „Căi de a permite întreprinderilor mici și mijlocii să beneficieze în 
mai mare măsură de standarde și de implicarea în standardizare”, comandat de Comitetul 
European de Standardizare (CEN) și de Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică (CENELEC),

– având în vedere studiul din 10 martie 2009 privind accesul la standardizare, realizat 
pentru Direcția Generală Întreprinderi și Industrie a Comisiei,

– având în vedere Raportul Comisiei privind funcționarea Directivei 98/34/CE în perioada 
2006-2008 (COM(2009)0690) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei 
(SEC(2009)1704),

– având în vedere Cartea albă din 3 iulie 2009 intitulată „Modernizarea standardizării în 
domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în UE : direcții de înaintare” 
(COM(2009)0324),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 25 septembrie 2008 privind standardizarea și 
inovarea,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2008 intitulată „Către o contribuție 
sporită a standardizării la inovare în Europa” (COM(2008)0133),
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2004 privind rolul 
standardizării europene în cadrul politicilor și legislației europene (COM(2004)0674) și 
documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei intitulat „Provocările standardizării 
europene”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2004 intitulată „Integrarea 
aspectelor de mediu în standardizarea europeană” (COM(2004)0130),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 26 iulie 2001 referitor la 
principiile politicii europene privind standardizarea internațională (SEC(2001)1296),

– având în vedere Rezoluția sa din 12 februarie 1999 referitoare la raportul Comisiei 
privind eficiența și responsabilitatea în standardizarea europeană în cadrul „noii 
abordări”1,

– având în vedere Raportul Comisiei din 13 mai 1998 privind eficiența și responsabilitatea 
în standardizarea europeană în cadrul „noii abordări” (COM(1998)0291),

– având în vedere Decizia nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
24 octombrie 2006 privind finanțarea standardizării europene2,

– având în vedere Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului din 22 iunie 
1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice3,

– având în vedere Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind 
standardizarea în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor4,

– având în vedere Acordul din iunie 1991 de la Viena privind cooperarea tehnică între ISO 
și CEN și Acordul din septembrie 1996 de la Dresda privind schimburile de date tehnice 
între CENELEC și Comisia Electrotehnică Internațională (IEC),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei privind piața internă și protecția consumatorilor 
(A7-0000/2010) și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,

A. întrucât sistemul european de standardizare este un element central în realizarea pieței 
unice, în special prin utilizarea standardelor în domeniile legislative cheie vizate de „noua 
abordare”, integrată în noul cadru legislativ;

B. întrucât actualul cadru juridic a contribuit la succesul standardizării europene, permițând 
elaborarea de standarde europene care sunt necesare tuturor actorilor economici pentru a 
asigura buna funcționare a pieței interne, pentru a facilita schimburile comerciale și 
accesul pe piețe la nivel mondial și pentru a promova creșterea economică durabilă și 

                                               
1 JO C 150, 28.5.1999, p. 624.
2 JO L 315, 15.11.2006, p. 9.
3 JO L 204, 21.7.1998, pp. 37-48.
4 JO L 36, 7.2.1987, p. 31-37.
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competitivitatea;

C. întrucât sistemul european de standardizare joacă un rol-cheie în a răspunde nevoilor în 
creștere ale legislației și politicilor europene de a dispune de standarde capabile să 
garanteze siguranța produselor, accesibilitatea, inovarea, interoperabilitatea și protecția 
mediului;

D. întrucât raportul Monti privind o nouă strategie pentru piața unică subliniază că este 
necesară o revizuire a procesului european de standardizare, menținând beneficiile 
actualului sistem și găsind echilibrul corect între dimensiunea europeană și cea națională;

E. întrucât, pentru a răspunde viitoarelor nevoi ale întreprinderilor și consumatorilor și 
pentru a materializa toate beneficiile sale potențiale în sprijinul obiectivelor publice și 
sociale, standardizarea europeană trebuie să se adapteze la provocările rezultate din 
globalizare, schimbări climatice, emergența unor noi puteri economice și evoluția 
tehnologică,

Introducere

1. salută intenția Comisiei de a revizui sistemul european de standardizare, astfel încât să îi 
păstreze toate elementele de succes, să îi îmbunătățească deficiențele și să găsească un 
echilibru între dimensiunea europeană și cea națională; subliniază faptul că revizuirea 
propusă ar trebui să se bazeze pe punctele tari ale sistemului actual, care constituie un 
fundament solid pentru o viitoare îmbunătățire, fără a se opera modificări radicale care să 
submineze valorile centrale ale sistemului;

2. apreciază raportul Grupului de experți pentru revizuirea sistemului european de 
standardizare (EXPRESS); solicită organismelor naționale și europene de standardizare, 
statelor membre și Comisiei să implementeze recomandările strategice din acest raport 
pentru a crea un sistem european de standardizare capabil să răspundă nevoilor economice 
și sociale și să își mențină rolul de lider în cadrul sistemului mondial de standardizare;

3. subliniază faptul că propunerea Comisiei de revizuire a actualului cadru juridic privind 
standardizarea europeană trebuie să fie însoțită de un document de strategie care să 
stabilească un cadrul general de acțiune la nivel european și național și să includă 
propuneri concrete pentru măsurile de îmbunătățire care nu pot fi implementate prin 
revizuirea legislației; subliniază că un astfel de document de strategie nu ar trebui să se 
limiteze la recomandările conținute în raportul EXPRESS;

4. aprobă intenția Comisiei de a integra în cadrul juridic privind standardizarea europeană 
principiile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind barierele tehnice în 
calea comerțului (transparență, deschidere, imparțialitate, consens, eficiență, relevanță și 
consecvență) pentru a consolida aplicarea acestora în cadrul sistemului european de 
standardizare; 

5. subliniază însă că numai aceste principii nu sunt suficiente pentru a garanta că 
întreprinderile mici și mijlocii și părțile interesate din cadrul societății - reprezentând în 
special sectoare precum sănătatea, siguranța, consumatorii și mediul - sunt reprezentate 
corespunzător în procesul de standardizare; consideră, prin urmare, că un element vital îl 
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constituie adăugarea principiului „reprezentării echilibrate”, dat fiind că este extrem de 
important ca punctele de vedere ale tuturor părților interesate să fie luate în considerare în 
mod echilibrat ori de câte ori este în joc interesul public, în special în cadrul elaborării 
unor standarde menite să sprijine legislația și politicile UE; 

6. subliniază că, deși standardele au contribuit la o îmbunătățire considerabilă a calității și 
siguranței bunurilor, disponibilitatea lor în domeniul serviciilor nu este deloc pe măsura 
importanței economice și a potențialului acestui sector; observă în special că numărul 
standardelor naționale pentru servicii elaborate în Europa în ultimii ani depășește cu mult 
numărul echivalent de standarde europene dezvoltate în acest sector;

7. recunoaște faptul că standardele pentru servicii răspund adesea caracteristicilor naționale 
specifice și că elaborarea lor depinde de nevoile pieței; subliniază însă că elaborarea de 
standarde europene pentru servicii, așa cum prevede Directiva 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieței interne, va favoriza o și mai mare armonizare în acest sector, va 
spori transparența, calitatea și competitivitatea serviciilor europene și va promova 
concurența, inovarea, reducerea barierelor comerciale și protecția consumatorilor;

8. sprijină, așadar, intenția Comisiei de a include standardele pentru servicii în cadrul juridic 
al standardizării europene, întrucât se va asigura astfel nu numai notificarea tuturor 
standardelor naționale pentru servicii care ar putea constitui bariere tehnice în calea 
comerțului pe piața internă, ci se va crea și baza juridică corespunzătoare în temeiul căreia 
Comisia va putea solicita organismelor europene de standardizare - și anume CEN, 
CENELEC și ETSI (Institutul European de Standardizare în Telecomunicații) - să 
elaboreze standarde pentru sectorul serviciilor;

Consolidarea sistemului european de standardizare

(a) Observații generale

9. reafirmă că standardizarea europeană în sprijinul legislației vizate de „noua abordare” s-a 
dovedit a fi un instrument de succes, esențial pentru realizarea pieței unice; observă că 
numărul de mandate de standardizare în sprijinul legislației în alte domenii decât cele 
vizate de „noua abordare” a crescut în ultimii ani, ceea ce arată că acest model a fost 
adoptat pentru o gamă largă de politici ale UE; consideră că este oportun să se extindă 
utilizarea standardelor și în alte domenii ale legislației și politicilor Uniunii decât cele 
referitoare la piața unică, ținând seama de caracteristicile specifice domeniilor respective, 
în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări;

10. susține că este foarte important să se stabilească o linie de demarcație între legislație și 
standardizare pentru a se evita orice interpretare eronată în ceea ce privește obiectivele 
legislative și nivelul de protecție dorit; insistă asupra faptului că legislatorul european 
trebuie să fie extrem de vigilent și precis atunci când definește cerințele esențiale în 
materie de reglementare, iar Comisia trebuie să definească cu claritate și precizie 
obiectivele activității de standardizare în cadrul mandatelor; subliniază că rolul 
organismelor de standardizare ar trebui să se limiteze la definirea mijloacelor tehnice de 
atingere a obiectivelor stabilite de legislator, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de 
protecție;
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11. invită Comisia să elaboreze și să implementeze sisteme îmbunătățite de coordonare a 
politicii și activităților de standardizare care să acopere toate aspectele de politică publică 
ale proceselor de standardizare, de la pregătirea și atribuirea mandatelor, la monitorizarea 
activității comitetelor tehnice și garantarea faptului că standardele elaborate îndeplinesc 
cerințele esențiale ale legislației în cauză și până la adoptarea oficială, publicarea și 
utilizarea standardelor; 

12. subliniază rolul important al consultanților specialiști în „noua abordare” în verificarea 
conformității standardelor armonizate cu legislația corespunzătoare a UE; atrage atenția 
asupra faptului că acești consultanți sunt în prezent selectați de organismele europene de 
standardizare și lucrează în cadrul acestora, lucru care plasează o sarcină administrativă 
considerabilă asupra acestor organisme și care, uneori, creează îngrijorare în rândul 
părților interesate cu privire la imparțialitatea și independența procesului; invită Comisia, 
prin urmare, să evalueze necesitatea unei revizuiri a procedurilor existente; consideră, de 
asemenea, că Comisia ar trebui să identifice o procedură prin care să se garanteze faptul 
că standardele impuse respectă legislația și politicile Uniunii din alte domenii decât cele 
vizate de „noua abordare”;

(b) Îmbunătățirea accesului la procesul de standardizare

13. recunoaște principiul delegării naționale ca fiind un element fundamental al sistemului 
european de standardizare, în special în procesul de elaborare a standardelor în cadrul 
CEN și al CENELEC; subliniază totuși că, așa cum a confirmat și studiul privind accesul 
la standardizare, în marea majoritate a țărilor europene participarea părților interesate din 
cadrul societății la procesul de elaborare a standardelor este inexistentă sau rămâne la un 
nivel foarte redus;

14. încurajează, prin urmare, organismele naționale și europene de standardizare să 
promoveze și să faciliteze participarea efectivă a tuturor părților interesate la procesul de 
standardizare, în special a reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii, a 
consumatorilor (inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a consumatorilor vulnerabili), a 
activiștilor pentru protecția mediului, a lucrătorilor și a organismelor reprezentând alte 
interese ale societății;

15. subliniază nevoia, recunoscută încă din anii '90, de a asigura participarea directă la nivel 
european a părților interesate din cadrul societății pentru ca punctele de vedere ale 
acestora să poată fi reflectate mai eficace, dat fiind faptul că reprezentarea lor în cadrul 
comitetelor tehnice naționale rămâne slabă; afirmă că, întrucât au fost realizate progrese 
foarte limitate în ceea ce privește intensificarea participării părților interesate din cadrul 
societății la nivel național, trebuie menținut sprijinul financiar și politic pentru 
organismele europene create pentru a le reprezenta, cel puțin până în 2020;

16. consideră că aceste organisme europene trebuie să obțină un rol mai puternic în cadrul 
organismelor europene de standardizare; recomandă ca, fără a se aduce atingere 
principiului delegării naționale, toate aceste organisme să dispună de drept de vot în 
cadrul departamentelor tehnice ale organismelor europene de standardizare, cu condiția să 
fie membri asociați sau parteneri de cooperare ale acestora și să fi participat la lucrările 
respective la nivel tehnic; consideră, de asemenea, că aceste organisme ar trebui să 
beneficieze, în aceleași condiții, de un vot simbolic la adoptarea formală a standardelor, 
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care să nu fie neapărat luat în calcul la numărarea voturilor, dar care să servească drept 
indicator al nivelului de sprijin pentru un anumit standard în rândul tuturor părților 
interesate;

17. salută evoluțiile recente din cadrul Organizației Internaționale de Standardizare (ISO), în 
special modelul utilizat pentru elaborarea standardului ISO 26000 privind 
responsabilitatea socială, proces în care organismele naționale de standardizare au avut 
dreptul de a numi pentru participarea la grupul de lucru respectiv un singur reprezentant 
din fiecare dintre cele șase categorii de părți interesate identificate [industrie, consumatori, 
guvern, sindicate, ONG-uri și sectorul SSRO (servicii, asistență, cercetare și altele)];

18. consideră că proceduri similare, care impun un număr predeterminat de locuri pentru 
diferitele organizații ale părților interesate, ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă în 
comparație cu procesul tradițional de elaborare a standardelor în sprijinul legislației și al 
politicilor UE; susține că, în pofida dificultăților actuale de generalizare a utilizării unui 
astfel de model care implică mai multe părți interesate, această abordare ar trebui să fie 
explorată fără întârziere de către organismele europene de standardizare ca o alternativă 
pentru elaborarea standardelor în domenii de interes public pentru a asigura un proces 
decizional echilibrat; propune ca, la analizarea unui mandat, Comitetul 98/34 (sau 
succesorul acestuia) să decidă dacă să utilizeze acest model alternativ în cazul în care o 
participare mai largă a părților interesate este vitală pentru standardul respectiv; subliniază 
că un astfel de model nu va afecta principiul delegării naționale, întrucât proiectul de 
standard va continua să fie examinat de comitetele naționale echivalente și va fi adoptat 
prin vot ponderat de către organismele naționale de standardizare;

(c) Consolidarea principiului delegării naționale

19. subliniază că, deși organismele naționale de standardizare constituie un element central al 
sistemului european de standardizare, există diferențe semnificative între acestea din 
punctul de vedere al resurselor, al expertizei tehnice și al implicării părților interesate în 
procesul de standardizare; subliniază faptul că inegalitățile existente provoacă un 
dezechilibru considerabil în ceea ce privește participarea lor efectivă la sistemul european 
de standardizare;

20. solicită Comisiei și organismelor europene de standardizare să promoveze programe de 
formare și să ia toate măsurile necesare pentru a permite organismelor naționale de 
standardizare mai slabe, care nu conduc în prezent secretariate ale unor comitete tehnice, 
să își asume un rol mai activ în procesul de standardizare;

21. îndeamnă statele membre să asigure reprezentarea efectivă a tuturor părților interesate 
relevante în comitetele tehnice naționale, stabilind mecanisme de monitorizare și de 
raportare și oferind, acolo unde este necesar, sprijin financiar pentru părțile interesate mai 
slabe din cadrul societății în vederea facilitării participării acestora;

22. regretă că autoritățile publice din majoritatea statelor membre dovedesc un interes limitat 
pentru participarea la procesele de elaborare a standardelor, în pofida importanței 
standardizării ca instrument de sprijin al legislației și al politicilor publice; îndeamnă 
statele membre și, în special, autoritățile de supraveghere a piețelor să trimită 
reprezentanți care să participe la toate comitetele tehnice naționale care reflectă procesul 
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de elaborare de standarde în sprijinul legislației și al politicilor UE; subliniază faptul că 
prezența autorităților naționale în dezbaterea privind elaborarea standardelor este esențială 
pentru funcționarea corespunzătoare a legislației în domeniile vizate de „noua abordare” și 
pentru evitarea obiecțiilor formale ex-post la adresa standardelor armonizate;

(d) Facilitarea accesului la standarde

23. reiterează faptul că, deși întreprinderile mici și mijlocii formează coloana vertebrală a 
economiei europene, implicarea lor în procesul de standardizare nu este întotdeauna pe 
măsura importanței lor economice; subliniază că standardele ar trebui concepute și 
adaptate pentru a ține seama de caracteristicile și mediul IMM-urilor, în special ale 
întreprinderilor mici și de artizanat și ale microîntreprinderilor; salută inițiativele recente 
ale organismelor europene și naționale de standardizare de a implementa recomandările 
din studiul privind accesul IMM-urilor la standardizarea europeană; subliniază că ar trebui 
luate măsuri suplimentare pentru a se asigura că IMM-urile pot participa pe deplin la 
elaborarea de standarde și că au un acces adecvat la acestea;

24. susține că accesul utilizatorilor la standardele europene elaborate în sprijinul legislației și 
al politicilor UE este un aspect important care trebuie să fie examinat în continuare; 
consideră că pentru elaborarea standardelor private/industriale și a standardelor 
armonizate/impuse ar trebui avute în vedere sisteme diferite de stabilire a prețurilor; invită 
în special organismele naționale de standardizare să reducă costurile practicând tarife 
speciale și oferind pachete de standarde la preț redus, precum și să examineze moduri 
suplimentare de îmbunătățire a accesului, în special pentru IMM-uri;

25. subliniază că standardele ar trebui să fie inteligibile și ușor de utilizat, astfel încât să poată 
fi mai bine implementate de utilizatori; consideră esențial să se reducă, acolo unde este 
cazul, numărul excesiv de referințe încrucișate între standarde și să se rezolve problema 
dificultăților actuale legate de identificarea grupului de standarde relevante pentru un 
anumit produs sau proces; invită organismele naționale de standardizare și asociațiile 
profesionale să elaboreze orientări ușor de utilizat pentru folosirea standardelor;

Standardizarea în sprijinul inovării și al competitivității durabile într-un mediu globalizat

26. admite că, deși standardizarea poate fi un instrument major de facilitare a exploatării 
noilor tehnologii, există un decalaj semnificativ în ceea ce privește aplicarea rezultatelor 
cercetării în elaborarea de standarde; subliniază nevoia de a îmbunătăți cunoașterea 
reciprocă și cooperarea între organismele de standardizare, inovatori, mediul academic și 
comunitățile de cercetare; subliniază că includerea de noi cunoștințe în standarde, în 
special cunoștințe provenite din programele de cercetare și de inovare finanțate public, va 
promova inovarea și competitivitatea;

27. solicită statelor membre să utilizeze standardele europene în achizițiile publice pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciilor publice și pentru a promova tehnologiile inovatoare; 
subliniază însă că prin utilizarea standardelor nu ar trebui să se impună bariere 
suplimentare, în special pentru micile întreprinderi care doresc să participe la procedurile 
de achiziții publice;

28. recunoaște că forurile și consorțiile contribuie considerabil la sistemul de standardizare, 
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oferind specificații care au relevanță internațională și care sunt adesea mai receptive la 
noile tehnologii; subliniază că, în special în sectorul TIC, o serie de foruri și consorții au 
devenit organizații internaționale care produc specificații implementate la scară largă pe 
baza unor procese de elaborare deschise, transparente și bazate pe consens; consideră că 
organismele europene de standardizare și forurile/consorțiile trebuie să găsească 
modalități de a coopera în vederea planificării activităților lor prin transferarea de 
standarde la nivelul cel mai adecvat, internațional sau european, pentru a asigura coerența 
și pentru a evita fragmentarea sau duplicarea; solicită organismelor europene de 
standardizare să dezvolte și să implementeze un mecanism îmbunătățit pentru adoptarea 
specificațiilor forurilor/consorțiilor ca standarde europene, fapt care nu ar trebui să 
restricționeze posibilitatea acestora de a-și prezenta specificațiile direct organismelor 
internaționale de standardizare pentru a beneficia de un statut mondial;

29. subliniază nevoia de a proteja și consolida poziția Europei în mediul internațional al 
standardizării pentru a promova elaborarea de standarde internaționale cu o relevanță într-
adevăr mondială, pentru a facilita comerțul și pentru a crește competitivitatea europeană; 

30. solicită un angajament reînnoit față de standardizarea internațională din partea factorilor 
interesați și a organismelor naționale de standardizare din Europa, pentru a valorifica 
poziția de lider a Europei și a avea avantajul primei mutări pe piețele mondiale; subliniază 
nevoia unei mai bune coordonări la nivel tehnic și politic între părțile interesate și 
organismele naționale de standardizare din Europa în ceea ce privește standardizarea 
internațională;

°

°       °
31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Obiectivul prezentului raport este de a contribui la dezbaterea în curs privind revizuirea 
sistemului european de standardizare.

Comisia Europeană lucrează în prezent la un „pachet privind standardizarea”, care va include 
o propunere legislativă menită să revizuiască actualul cadru juridic referitor la standardizarea 
europeană1 și o comunicare-cadru care va stabili politica de standardizare pentru următorul 
deceniu. 

Ca parte a pregătirii „pachetului privind standardizarea”, Comisia a solicitat unor experți-
cheie să formuleze recomandări strategice. Acești experți s-au reunit în cadrul Grupului de 
experți pentru revizuirea sistemului european de standardizare (EXPRESS), care și-a 
prezentat recomandările în februarie 2010 sub forma unui raport intitulat „Standardizare 
pentru o Europă competitivă și inovatoare: o viziune pentru 2020”. 

De asemenea, Comisia a desfășurat o consultare publică privind revizuirea sistemului 
european de standardizare (în perioada 23 martie - 21 mai 2010) și a comandat un studiu de 
evaluare a impactului (9 martie 2010). Viitorul „pachet privind standardizarea” se va baza, de 
asemenea, pe Cartea albă din 3 iulie 2009 intitulată „Modernizarea standardizării în domeniul 
tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în UE : direcții de înaintare”.

II. Observațiile generale ale raportorului

Raportorul salută intenția Comisiei de a revizui sistemul european de standardizare, astfel 
încât să îi păstreze toate elementele de succes, să îi îmbunătățească deficiențele și să găsească 
un echilibru între dimensiunea europeană și cea națională.

Trebuie subliniat faptul că revizuirea propusă ar trebui să se bazeze pe punctele tari ale 
sistemului actual, care constituie un fundament solid pentru o viitoare îmbunătățire, fără a se 
opera modificări radicale care să submineze valorile centrale ale sistemului. În acest sens, 
raportorul nu este de acord cu o serie de opțiuni de politică descrise în studiul Comisiei de 
evaluare a impactului, care ar conduce la o reformare majoră a sistemului.

În pregătirea acestui raport, raportorul a luat în considerare constatările Raportului EXPRESS, 
care conține numeroase recomandări importante. Raportorul remarcă însă că EXPRESS nu a 
reușit întotdeauna să elaboreze recomandări originale sau să ajungă la un consens cu privire la 

                                               
1 - Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul 
tehnologiei informației și telecomunicațiilor;
- Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice;
- Decizia nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind 
finanțarea standardizării europene.
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problemele-cheie, lucru care se explică în principal prin opiniile diferite și uneori 
contradictorii determinate de componența grupului. 

Raportorul a luat de asemenea în calcul răspunsurile oferite în cadrul consultării publice 
organizate de Comisie cu privire la revizuirea sistemului european de standardizare, precum și 
concluziile audierii publice cu privire la viitorul standardizării europene, organizată de 
Comisia IMCO la 23 iunie 2010. 

De asemenea, raportorul a avut ocazia de a se întâlni cu reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale de standardizare în contextul vizitei delegației IMCO la Geneva (25-26 mai 
2010) și s-a consultat în repetate rânduri cu reprezentanți ai organismelor naționale și 
europene de standardizare și cu principalele părți interesate implicate în procesul de elaborare 
a standardelor. 

III. Poziția generală a raportorului

Potențialul pieței unice nu poate fi complet valorificat fără sprijinul unui proces modern de 
standardizare. Sistemul european de standardizare este un element central în realizarea pieței 
unice, în special prin utilizarea standardelor în domeniile legislative cheie vizate de „noua 
abordare”. Această tehnică legislativă este esențială în crearea unui mediu de reglementare 
care sprijină inovarea, în cadrul căruia specificațiile tehnice care permit conformarea cu 
cerințele juridice sunt elaborate de înseși părțile interesate și actualizate în funcție de cele mai 
recente evoluții tehnice. Standardele adoptate din proprie inițiativă și de comun acord au 
permis o mai bună legiferare, au stimulat competitivitatea întreprinderilor și au eliminat 
bariere din calea comerțului. 

Standardizarea joacă un rol-cheie în sprijinirea nevoilor în creștere ale legislației și politicilor 
europene de a dispune de standarde capabile să garanteze siguranța produselor, accesibilitatea, 
inovarea, interoperabilitatea și protecția mediului. Raportorul observă că în ultimii ani a 
crescut numărul standardelor care sprijină legislația ce nu se află în sfera „noii abordări”, ceea 
ce arată că acest model a fost adoptat pentru o gamă largă de politici ale UE. Extinderea 
utilizării standardelor în noi domenii ale legislației și politicilor Uniunii este oportună, ținând 
seama de caracteristicile specifice domeniilor vizate, în conformitate cu principiile unei mai 
bune legiferări. 

Raportorul a inclus în prezentul proiect de raport o serie de recomandări specifice adresate 
statelor membre, Comisiei Europene și organismelor naționale și europene de standardizare în 
vederea consolidării actualului sistem european de standardizare. Trebuie subliniat faptul că 
multe dintre aceste propuneri se aplică în special standardelor armonizate/impuse, al căror rol 
este de a sprijini legislația și politicile UE și care sunt, prin urmare, elemente-cheie pentru 
interesul public. 

Raportorul dorește să se axeze în această expunere de motive pe anumite recomandări 
conținute în raport, obiectivul fiind acela de a facilita discuția în comisie.

Consolidarea principiului delegării naționale

Deși organismele naționale de standardizare constituie coloana vertebrală a sistemului 
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european de standardizare, există diferențe semnificative între acestea din punctul de vedere al 
resurselor, al expertizei tehnice și al implicării părților interesate. Aceste inegalități provoacă 
un dezechilibru considerabil în ceea ce privește participarea lor la sistemul european de 
standardizare. Comisia, statele membre și organismele europene de standardizare ar trebui să 
ia toate măsurile necesare pentru a permite organismelor naționale de standardizare mai slabe 
să își asume un rol mai activ în procesul de standardizare. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că autoritățile publice din majoritatea statelor membre 
dovedesc un interes limitat pentru participarea la procesul de elaborare a standardelor, în 
pofida importanței standardizării ca instrument de sprijin al legislației și al politicilor publice. 
Statele membre și, în special, autoritățile de supraveghere a piețelor ar trebui să trimită 
reprezentanți care să participe la toate comitetele tehnice naționale care reflectă procesul de 
elaborare de standarde în sprijinul legislației și al politicilor UE. 

Principiul delegării naționale este un element fundamental al sistemului european de 
standardizare, în special în procesul de elaborare a standardelor în cadrul Comitetului 
European de Standardizare (CEN) și al Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică (CENELEC). Cu toate acestea, trebuie subliniat că, așa cum a confirmat și 
studiul privind accesul la standardizare, în marea majoritate a țărilor europene participarea 
părților interesate din cadrul societății la procesul de elaborare a standardelor este inexistentă 
sau rămâne la un nivel foarte redus.

Cu câteva excepții notabile, cunoștințele practice ale organismelor naționale de consumatori 
în domeniul standardizării sunt de obicei fragmentate între numeroase asociații sau pur și 
simplu nu există, în timp ce în țările în care consumatorii participă efectiv la procesul de 
elaborare la nivel național, se poate întâmpla ca opiniile acestora să fie adesea eliminate din 
elaborarea poziției naționale. Situația este cu atât mai nesatisfăcătoare în ceea ce privește 
participarea părților interesate din domeniul mediului: în prezent, în doar două state membre 
există organizații de mediu care contribuie sistematic la procesul de elaborare a standardelor. 

Statele membre ar trebui să asigure reprezentarea efectivă a tuturor părților interesante 
relevante în comitetele tehnice naționale, stabilind mecanisme de monitorizare și de raportare 
și oferind, acolo unde este necesar, sprijin financiar pentru părțile interesate mai slabe în 
vederea facilitării participării acestora.

Îmbunătățirea accesului la procesul de standardizare

Participarea părților interesate din cadrul societății - reprezentând sectoare precum sănătatea, 
siguranța, consumatorii și mediul - conferă sistemului un aspect important de legitimitate și 
responsabilitate, îmbunătățește calitatea consensului și atribuie standardelor europene mai 
multă reprezentativitate.

Organizațiile europene care reprezintă interesele societății trebuie, așadar, să obțină un rol mai 
puternic în cadrul organismelor europene de standardizare pentru a putea reflecta mai bine 
punctele de vedere ale părților interesate respective care continuă să fie lipsite de putere la 
nivel național. Acest rol ar putea include drepturi de vot, cu condiția ca organizațiile 
respective să fie membri asociați sau parteneri de cooperare ai organismelor europene de 
standardizare și să fi participat la lucrările respective la nivel tehnic.
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În acest context, un element vital îl constituie și introducerea unui sistem alternativ care să 
garanteze o reprezentare mai echilibrată a tuturor părților interesate în cadrul procesului de 
standardizare. Raportorul salută evoluțiile recente din cadrul Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO), în special modelul utilizat pentru elaborarea standardului ISO 26000 
privind responsabilitatea socială, proces în care organismele naționale de standardizare au 
avut dreptul de a numi pentru participarea la grupul de lucru respectiv un singur reprezentant 
din fiecare din cele șase categorii de părți interesate identificate. Proceduri similare, care 
implică mai multe părți interesate și care impun un număr predeterminat de locuri pentru 
diferitele organizații ale acestora, ar putea fi folosite ca o alternativă pentru elaborarea 
standardelor europene în domenii de interes public deosebit. 

Facilitarea accesului la standarde

Deși întreprinderile mici și mijlocii formează coloana vertebrală a economiei europene, 
implicarea lor în procesul de standardizare nu este întotdeauna pe măsura importanței lor 
economice. În plus, standardele nu sunt întotdeauna concepute și adaptate pentru a ține seama 
de caracteristicile și mediul IMM-urilor, în special ale întreprinderilor mici și de artizanat și 
ale microîntreprinderilor. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că standardele sunt 
inteligibile și ușor de utilizat, astfel încât să poată fi mai bine implementate de toți utilizatorii. 
Ar trebui luate măsuri și pentru a se garanta că IMM-urile pot lua parte pe deplin la elaborarea 
standardelor și au un acces mai ușor și mai puțin costisitor la acestea. 

Standardizarea în domeniul serviciilor

Standardele au contribuit la o îmbunătățire considerabilă a calității și siguranței bunurilor, dar 
disponibilitatea lor în domeniul serviciilor nu este deloc pe măsura importanței economice și a 
potențialului acestui sector. Deși standardele privind serviciile răspund adesea unor 
caracteristici naționale specifice, iar elaborarea lor depinde de nevoile pieței, elaborarea unor 
standarde europene pentru servicii, așa cum prevede Directiva 2006/123/CE privind serviciile 
în cadrul pieței interne, va favoriza o și mai mare armonizare în acest sector, va spori 
transparența, calitatea și competitivitatea serviciilor europene și va promova concurența, 
inovarea, reducerea barierelor în calea comerțului și protecția consumatorilor.

Standardizarea în sprijinul inovării

Deși standardizarea poate fi un instrument major de facilitare a exploatării noilor tehnologii, 
există un decalaj semnificativ în ceea ce privește aplicarea rezultatelor cercetării în elaborarea 
de standarde. Prin urmare, trebuie îmbunătățite cunoașterea reciprocă și cooperarea între 
organismele de standardizare, inovatori, mediul academic și comunitățile de cercetare. 
Includerea de noi cunoștințe în standarde, în special cunoștințe provenite din programele de 
cercetare și de inovare finanțate public, va promova inovarea și competitivitatea. De 
asemenea, Europa ar trebui să joace un rol mai activ în promovarea standardelor 
interoperabile la nivelul UE pentru produsele și tehnologiile inovatoare, de exemplu în 
domeniul reducerii emisiilor de carbon și al tehnologiilor și serviciilor TIC.

Standardizarea într-o lume globalizată
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Sistemul european de standardizare recunoaște primatul standardelor internaționale. 
Standardele europene sunt totuși necesare în cazul în care nu există standarde internaționale 
sau cele existente nu corespund nevoilor europene, în special nevoilor determinate de 
legislația și politicile europene. Europa ar trebui să își consolideze poziția în mediul 
internațional de standardizare pentru a promova elaborarea de standarde cu relevanță într-
adevăr globală, pentru a facilita comerțul și a crește competitivitatea europeană. În plus, 
Europa ar putea promova metodologia „noii abordări” sau modele echivalente de 
reglementare, care iau în considerare standardele, în cadrul cooperării sale în domeniul 
reglementării cu partenerii comerciali ai UE. 

IV. Concluzii

Raportorul ar dori să reitereze faptul că dezbaterea în curs privind revizuirea sistemului 
european de standardizare ar trebui să se bazeze pe punctele tari ale sistemului existent, care 
constituie un fundament solid pentru o viitoare îmbunătățire, fără a se opera modificări 
radicale care să submineze valorile centrale ale sistemului. În acest sens, raportorul prezintă o 
serie de propuneri în vederea îmbunătățirii sistemului în cadrul limitelor sale actuale și 
așteaptă cu interes alte sugestii.


