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ВСТУП
Ця публікація належить до серії брошур, розроблених експертами проекту, фінансованого Європейською Комісією “Технічна допомога українській інфраструктурі якості”, націленого на підтримку ряду
курсів за основними темами Нового підходу ЄС та базові елементи по чотирьох Директивах ЄС, які виділені пріоритетними областями в Угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів
(АСАА). Ці тренінги організовані разом з Державним підприємством “Український науково-дослідний та
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості” (УкрНДНЦ). Курси призначені для підготовки (підвищення кваліфікації) експертів та майбутніх викладачів і мають за мету зробити Європейську
систему Технічного регулювання за концепцією Нового підхіду ЄС зрозумілою в Україні .
Курси сплановані таким чином, що для того, щоб пройти курс за певним напрямком в промисловості, наприклад, «Безпека устаткування», спочатку необхідно зрозуміти й пройти курси на “горизонтальному” рівні Законодавчої процедури Нового підходу, стандартизації, оцінки відповідності й акредитації.
У цій лекції буде представлена й обговорена система європейської стандартизації. Ця система
виникла з потреби створити спільний ринок серед країн-членів й усунути усі технічні перепони торгівлі в
межах європейської спільноти. З 1985 року, коли Європейський Союз розпочав велику реформу, спрямовану на зближення технічних законодавств своїх країн-членів (в рамках Нового підходу), європейська
стандартизація розвивалася з феноменальною швидкістю і стала чинником, що сприяє інноваціям і технічному прогресу.
У лекції будуть охоплені такі основні теми:
1
Структура системи (органи зі стандартизації і їх створення)
2
Принципи європейської стандартизації
3
Типи членства у європейських органах зі стандартизації
4
Робочі процедури у CEN, CENELEC й ЕТСІ
5
Політичні та договірні відносини ЄС з Європейськими органами зі стандартизації
6
Участь в Технічних комітетах CEN та CENELEC
7
Типові історії успіху Європейської стандартизації
8
Джерела інформації з європейської стандартизації.
Публікації скомпільовани експертами проекту й ґрунтуються серед іншого на матеріалах, доступних по кожній темі. У складанні цих буклетів широко використовувалися офіційно видані документи Євросоюзу і Європейських органів стандартизації й акредитації.
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1 СТРУКТУРА СИСТЕМИ (органи зі стандартизації і їх створення)
1.1 Історія стандартизації – створення національних органів зі стандартизації
Для кращого розуміння нинішнього стану стандартизації корисно глянути на її історію. Це правда,
що стандартизація у різних формах сторіччями слідує розвитку людства. Система стандартизації, якою
ми її знаємо на разі, склалася наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя як результат промислової революції, розвитку масового виробництва і, відтак, росту торгівлі продукцією як на національному, так і міжнародному рівні.
На той час компанії були вимушені шукати технічних заходів, які б допомогли їм знизити витрати
на виробництво й забезпечили широкий розподіл продукції на ринках. Не треба було винаходити нове
рішення, яке б задовольнило ці потреби, оскільки зручний інструмент вже був наявним. Це був внутрішньофірмовий стандарт, розроблений і використовуваний для внутрішнього керування виробництвом у
багатьох компаніях. Частина продукції вироблялася відповідно до стандартів, але лише внутрішньофірмових стандартів. Компанії усвідомили, що існування лише внутрішньофірмових стандартів заважає їх
ближчому співробітництву, поділу праці і спеціалізації, які є необхідними умовами подальшого економічного і технічного розвитку промисловості, а також її економічних показників. Сприяти стандартизації на
вищому рівні, тоді ніж рівень компаній, – це була здебільшого ініціатива великих промислових компаній.
Результатом цих зусиль стало створення національних організацій зі стандартизації (НОС) в усіх
європейських промислово розвинених країнах майже одночасно, здебільшого на початку ХХ сторіччя.
Важливо згадати, що НОС, що займалися стандартизацією в електротехнічній промисловості, були створені раніше, ніж НОС, що займалися так званої “загальною” стандартизацією.
Доцільно також згадати роль, яку відігравали у процесі створення НОС уряди держав. Уряди
держав часто допомагали у створенні НОС і підтримували його, оскільки вони усвідомлювали можливі
вигоди стандартів у випадку державних закупівель або замовлення громадських робіт. НОС створювалися як неурядові, незалежні об’єднання, основані на принципі членства. Члени НОС, на самому початку
головним чином великі промислові компанії, підтримували НОС фінансово і надавали фахівців, необхідних для розробки стандартів. Членство у НОС було відкритим для кожної зацікавленої сторони, яка погоджувалася на дані принципи й була в змозі виконувати основні пов’язані із членством обов’язки. Процес розробки стандартів ґрунтувався на консенсусі, процес був відкритий для кожного учасника, й остаточний стандарт представляв собою широкодоступний документ необов’язкового характеру. Користуватися стандартами на разі не було правовим обов’язком. Стандарти використовувалися, тому що вони
забезпечували найкраще рішення, на яке компанії могли погодитися. Жодну компанію не примушували
використовувати це рішення у своїй практиці. Ці принципи необов’язкової стандартизації ще й досі
представляють собою ключові елементи системи необов’язкової стандартизації і включені в усі правила,
що регулюють стандартизацію на національному, регіональному й міжнародному рівнях.

1.2 Створення міжнародних організацій зі стандартизації
Дуже скоро після створення НОС було встановлено, що лише національна стандартизація не
спроможна у достатній мірі підтримувати міжнародну торгівлю, що зростала. Стало цілком очевидним,
що у певних сферах і галузях потрібне глобальніше рішення. Усвідомлення цього привело до створення
міжнародних організацій зі стандартизації.
Першою у 1906 році у Лондоні було створену Міжнародну електротехнічну комісію (IEC), щоб займатися стандартизацією у галузі електротехніки. Приблизно двадцять років пізніше, у 1926 році, була
створена друга організація – Міжнародна асоціація зі стандартизації, щоб займатися “загальною” стандартизацією. Обидві організації ґрунтувалися на принципі членства. Членами IEC і ISO є національні організації зі стандартизації, які представляють свої національні інтереси, і це означає, що кожна країна
може мати лише одного представника.
Міжнародні стандарти ґрунтуються на консенсусі і, відтак, є необов’язковими документами.
Участь у їх розробці відкрита для кожної зацікавленої сторони. Загального зобов’язання використовувати
міжнародні стандарти на практиці не існує. Вони використовуються у випадках, коли їх використання є
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вигідним. Міжнародні стандарти використовуються як інструмент для усунення технічних бар’єрів торгівлі.

1.3 Створення європейських організацій зі стандартизації
Політична ідея об’єднати Європу і створити Європейський Союз (ЄС) з вільним переміщенням товарів, коштів і людей справила вплив і на стандартизацію. Було вельми зрозумілим, щоб для того щоб
досягти цієї амбіційної мети й усунути усі бар’єри, що перешкоджають вільній торгівлі товарами, знадобиться гармонізація зібрань національних стандартів. Цей принцип відображений у самому Римському
договорі (про створення Європейського Економічного Співтовариства), в якому украй важливою є стаття
100: «Держави-члени одностайно вирішили усунути існуючі бар’єри торгівлі, створені через законодавство й стандартизацію».
На здійснення цього принципу були створені європейські організації зі стандартизації CEN,
CENELEC і, згодом, ще й ЕТСІ.
1.3.1 Європейський комітет зі стандартизації (CEN)
CEN був створений у 1961 році. На разі CEN є європейською некомерційною організацією, існуючою відповідно до чинного законодавства Бельгії. Через свої послуги він створює платформу для розробки європейських стандартів (так званих «євронорм» (ЄН)) й інших документів, що приймаються консенсусом. 31 національний Член CEN працюють разом над розробкою цих публікацій у великій кількості секторів, щоб допомогти збудувати європейський внутрішній ринок товарів і послуг, усунути бар’єри торгівлі й зміцнити положення Європи у світовій економіці. До мережі CEN, яка досягає понад 480 мільйонів
людей, залучені понад 60 000 технічних фахівців із промисловості, асоціацій, об’єднань, державних органів, академій і наукових організацій. Європейська Комісія і секретаріат Європейської асоціації вільної
торгівлі (ЕFTA) діють як радники CEN з питань регулятивного й громадського інтересу.
CEN діє децентралізованим чином. Його члени – національні органи зі стандартизації країн ЄС і
ЕFTA – створили технічні групи, які складають стандарти; Центр керування CEN-CENELEC (CCMC) у Брюсселі керує цією системою і координує її.
1.3.2 Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC)
У 1959 році п’ять національних електротехнічних комітетів IEC (Бельгія, Італія, Нідерланди, Німеччина й Франція) з шести країн-членів ЄЕС (Люксембург на той час не здійснював діяльність з національної стандартизації) провели спільну нараду і створили орган, який з 1963 року й надалі став відомим як
CENELCОМ – Європейський комітет з координації електротехнічних стандартів у Європейському економічному Співтоваристві. Мета полягала у тому, щоб гармонізувати національні стандарти у сферах, де
існували торгові бар’єри. Щоб гармонізувати національні стандарти у визначених сферах на основі вибраного базового документу, були створені «групи експертів». До кінця 1959 року вже були вироблені
деякі принципи, які чинні ще й досі:

пріоритет роботі IEC, якщо можливо;

обмін інформацією про нову національну роботу;

технічне співробітництво в технічних групах;

співробітництво у випробуваннях і сертифікації.
CENEL, Європейський комітет з координації електротехнічних стандартів, другий прямий нащадок CENELEC, був створений у жовтні 1960 року. Під назвою CENEЛ члени CENEЛКОМ (згадані вище разом із Люксембургом) співпрацювали з національними електротехнічними комітетами IEC 7 країн ЕFTA
(Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Сполучене Королівство, Швейцарія, Швеція) над вивченням стандартів IEC і з’ясовування, шляхом опитувань, наскільки далеко ці стандарти впроваджувалися однаково у
13 країнах. Пізніше до цих досліджень приєдналася Фінляндія.
CENEKCОМ і CENEЛ працювали пліч-о-пліч до кінця 1972 року, коли до ЄЕС приєдналися Данія,
Ірландія і Сполучене Королівство. CENELCOM і CENEЛ були розпущені, і з 1 січня 1973 року була створена
нова організація відповідно до чинного законодавства Бельгії – CENELEC (цей акронім вперше був згаданий на засіданні Керівного комітету в Парижі 3-4 травня 1972 року). Новий орган узяв на себе усю роботу
двох своїх попередників, включаючи відповідальність за Комітет з компонентів CENEЛ (заснований у
1970 році ), який пізніше став Комітетом з електронних компонентів CENELEC (CECC).
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Спочатку CENELEC був створений як де-факто об’єднання без офіційного юридичного статусу. Повсякденні справи були доручені Бельгійському електротехнічному комітетові. 25-26 листопада 1976 року
був підписаний новий статут із наміром створити AISBL (акронім французькою мовою для «некомерційної міжнародної організації»). Офіційний юридичний статус був наданий восени 1978 року. Змінена редакція статуту не відбилася на результуючих процедурах, що визначали вихідну діяльність CENELEC: вона
відбилася лише на деяких положеннях, що вимагалися чинним законодавством Бельгії. Нині CENELEC –
це некомерційна технічна організація, яка зареєстрована відповідно до чинного законодавства Бельгії і
складається з національних електротехнічних комітетів 31 європейської країни. Крім того, 11 національних комітетів із сусідніх країн беруть участь у роботі CENELEC з афілійованим статусом.
CEN і CENELEC знаходяться у Брюсселі, і їх діяльність на разі підтримується спільним центром керування. Створення центру спільного керування – це результат довготривалої і вимогливої дискусії серед членів обох організацій, яка велася з метою розробки й імплементації рішення, яке б покращило
роботу й зекономило операційні витрати CEN і CENELEC й одночасно зберегло їх правовий суверенітет.
Це рішення рекомендувалося й підтримувалося й національними організаціями зі стандартизації з нових
країн-членів, оскільки їх НОС охоплювали стандартизацію в обох сферах.
1.3.3 Європейський інститут стандартів у галузі телекомунікацій (ЕТСІ)
ЕТСІ був створений у 1988 році як незалежна некомерційна організація. ЕТСІ розроблює застосовні в усьому світі стандарти з інформаційних технологій і технологій зв’язку (ICT), включаючи стаціонарні,
мобільні, радіо, об’єднані технології, технології радіо- й телемовлення й Інтернет.
Основною роллю інституту мають бути технічна попередня стандартизація і стандартизація на
європейському рівні у наступних галузях:

мережі й послуги телекомунікацій й іншого електронного зв’язку;

галузі, загальні з мережами й послугами телекомунікацій й іншого електронного зв’язку,
та інформаційна технологія у координації із CEN і CENELEC;

галузі, загальні з мережами й послугами телекомунікацій й іншого електронного зв’язку,
та радіо- і телемовлення (особливо аудіовізуальні й мультимедійні питання) у координації із CEN,
CENELEC і EBU (Європейського союзу з радіо- і телемовлення).
ЕТСІ розроблює стандарти й технічні умови, які підтримують такі питання політики ЄС і ЕFTA, як
Новий підхід, інше законодавство ЄС (наприклад, «збір електронних платежів», правило інтероперабельності за ініціативою «Єдине європейське небо (SES)», рамкові директиви щодо мережі й послуг електронного зв’язку), діяльність за мандатом й інші ініціативи ЄС (наприклад, eEurope і i2010). ЕТСІ ґрунтується на консенсусі і проводить свою роботу через Технічні комітети.
ЕТСІ офіційно визнаний Європейським Союзом як одна з європейських організацій зі стандартизації. ЕТСІ зводить разом понад 700 організацій-членів з 62 країн з усього світу.
Завдяки глобалізації, члена ЕТСІ діють у все більше міжнародному й конкурентному середовищі.
Крім того, ЕТСІ діє у таких життєво важливих сферах, пов’язаних зі стандартизацією, як інтероперабельність (здатність до взаємодії), включаючи протокольні тестування й методологію, і пропонує послуги з форум-хостингу.
ЕТСІ об’єднує:

виробників;

мережевих операторів;

національні адміністрації;

провайдерів послуг;

науково-дослідні органи;

групи користувачів;

консультаційні органи.
Стратегічні сфери ЕТСІ:

глобальний розробник стандартів – розробляти стандарти для мереж телекомунікацій й
електронного зв’язку й пов’язаних послуг для світового ринку через надання матеріалів, технічних специфікацій і звітів ЕТСІ для глобального застосування, одночасно сприяючи міжнародному співробітництву;

європейська організація зі стандартизації (ЄОС) - розробляти стандарти на інформаційні
технології і технології зв’язку (ICT) для європейського ринку, включаючи розробку європейських стандарПрограма навчання – Європейська стандартизація
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тів ЕТСІ на підтримку регулювання й ініціатив ЄС і ЕFTA і виконувати свою роботу у співробітництві з іншими ЄОС й іншими європейськими органами;

організація з постачання послуг – надавати послуги у сфері тестування інтероперабельності, Fora-хостингу і розробки специфікацій на протоколи і тестування на підтримку членів ЕТСІ й інших
організацій, що розроблюють стандарти на ICT для світового ринку.
ЕТСІ складається з:

Генеральної асамблеї – вищого директивного органу в ЕТСІ;

правління – виконавчого органу Генеральної асамблеї;

технічних органів, включаючи технічні комітети, спеціальні комітети, проекти і партнерські проекти;

секретаріату, який надає підтримку усім різним суб’єктам в організаційній схемі.
Вищенаведена структура створена, щоб підтримувати діяльність членів ЕТСІ. Штаб-квартира ЕТСІ
знаходиться у м. Софія Антиполіс на півдні Франції.

1.4 Стандартизація у США
Щоб завершити світову картину стандартизації, треба додати інформацію, що стосується системи
стандартизації, яка історично розвинулася у США. У Сполучених Штатах є багато організацій, які розроблюють стандарти і конкурують між собою. Процес розробки стандартів ґрунтується на принципах членства, як й у Європі, тому результуючі документи також є необов’язковими стандартами.
Добре відомими представниками системи стандартизації США є, наприклад, ASME (Американське товариство інженерів-механиків), ASTM (Американське товариство з випробувань матеріалів), API
(Американський інститут нафти), UL (Лабораторії з техніки безпеки). Стандарти, які вони видають, широко визнаються і в багатьох випадках використовуються в усьому світі через їх відмінний технічній рівень.
Ці американські організації зі стандартизації відіграють важливу роль й у відповідних галузях міжнародної стандартизації. Але відповідно до правил, що регулюють представництво національних організацій зі
стандартизації у міжнародних організаціях зі стандартизації, США також повинні мати лише одну НОС як
члена ISO або IEC. Це положення займає ANSI (Американський національний інститут стандартів).
У 1916 році Американський інститут інженерів-електриків (на разі IEEE – Інститут інженерів електротехнічної й електронної промисловості) запросив Американське товариство з випробувань матеріалів
(ASME), Американський товариство інженерів-будівельників (ASCE), Американський інститут інженерів
гірничої і металургійної промисловості (AIME) й Американське товариство з випробувань матеріалів (на
разі ASTM International) об’єднатися у створенні неупередженого національного органу для координації
розробки стандартів, ухвалення консенсусом національних стандартів і зупинення плутанини користувачів щодо прийнятності. Ці п’ять організацій, які самі були ключовими членами Об’єднаного технічного
товариства (UES), згодом запросили Військове міністерство, Міністерство ВМФ і Міністерство торгівлі
приєднатися до них як засновників. Американський національний інститут стандартів спочатку було
створено як Американський комітет з технічних стандартів (AESC). Свою нинішню назву Американський
національний інститут стандартів прийняв у 1969 році. Пройшовши різноманітні реорганізації й зміни
назви, інститут постійно нарощував свої зусилля, спрямовані на координацію й ухвалення необов’язкових національних стандартів, нині відомих як американські національні стандарти.

1.5 Стандартизація у країнах з плановим господарством
Дві вищезазначені моделі стандартизації були розроблені, щоб служити потребам ринкової економіки. Дещо інша система була розроблена у країнах із плановим господарством, до яких відносилися
усі країни, над якими домінував СРСР після Другої світової війни. Стандартизація була націоналізована і
перетворилася на частину державного керування. Стандарти втратили свій необов’язковий характер, і
кожен виріб мав вироблятися лише відповідно до стандартів підприємства, галузевих або державних
стандартів, тому використання було обов’язковим.
У країнах із плановим господарством роль стандартів була дійсно важливою, оскільки без
обов’язкових стандартів централізоване керування виробництвом було ланцюг украй важким і, ймовірно, навіть неможливим. Обов’язкові стандарти були важливими ще й для гарантії певного рівня якості
виробництва за відсутності реального ринку й конкуренції. Й останнє, але не менш важливе: стандарти
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були неминучим інструментом для встановлення цін, оскільки вони містили точний технічній опис кожного окремого виробу. Обов’язкові стандарти використовувалися або, краще сказати, неправильно використовувалися керівництвом держави замість технічних регламентів, оскільки процес ухвалення стандартів був менш складним, аніж юридична процедура у випадку технічних регламентів. Той факт, що
обов’язкові стандарти часто включали положення, які мали юридичні наслідки, був однією з головних
перепон, що ускладнювали плавне і швидке перетворення обов’язкових зібрань стандартів на необов’язкові.
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2 ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

2.1 Загальний підхід європейської стандартизації
Принципи стандартизації відбивають політичні й історичні зміни у Європі, і на них справляє вплив
тенденція впровадити об’єднаний європейський ринок, що забезпечує вільне переміщення товарів серед країн-членів ЄС.
На те щоб створити дух близького й ефективного співробітництва серед національних організацій зі стандартизації у Європі, знадобився певний час. Треба нагадати, що потужні національні організації зі стандартизації історично конкурували. У певний час і за певних умов ця конкуренція була зрозумілою, оскільки стандартизація використовувалася як інструмент у конкурентній боротьбі. Але завдяки
прогресу інтеграції у Європі, конкуренція у сфері стандартизації поступово замінилася нарощуванням
співробітництва, що виявилося вигіднішим. Цю зміну у відношенні з боку великих європейських гравців
спричинив не лише політичний тиск: був ще й інтерес їх власників, які бажали ближчого співробітництва,
яке краще захищало б їх інтереси на світових ринках.
Це співробітництво підсилилося після того, як у 1985 році був впроваджений й імплементований
принцип Нового підходу. Принцип Нового підходу підвищив важливість стандартів, які разом із Директивами про Новий підхід перетворилися на головний стимул, що сприяє успішному розвитку
об’єднаного європейського ринку. Правда й те, що і Новий підхід справив вплив на принципи стандартизації. Оцінюючи цей вплив, можна підтвердити його вельми позитивний ефект.
Європейська стандартизація ґрунтується на загальних принципах, які використовуються будь-де у
світі для розробки необов’язкових стандартів. Ці принципи були визначені паралельно з утворенням організованої стандартизації, і вони чинні, практично у своїй первинній версії, й дотепер.

2.2 Процес міжнародної стандартизації
Засадні принципи стандартизації можна продемонструвати на процесі, яким міжнародні стандарти розроблюються. Цей процес складається з кількох стадій:

Пропозиція щодо розробки нового стандарту може подаватися будь-ким через свою відповідну НОС. Для того щоб бути прийнятий для розробки, пропонований робочий предмет повинен
отримати підтримку більшості членів, що беруть участь, технічного комітету ISO, який серед інших критеріїв підтверджує світову важливість запропонованого предмету – це означає, що він дійсно відповідає
міжнародній потребі й урешті-решт буде придатним для імплементації у світі на якомога ширшій основі.

Підготовча стадія – розробка проекту стандарту технічним органом (технічним комітетом, підкомітетом, робочою групою), до складу якого входять зацікавлені фахівці з промислового, технічного і комерційного секторів. До цих фахівців можуть приєднуватися представники урядових органів,
випробувальних лабораторій, об’єднань споживачів, неурядових організацій й академічних кіл. В принципі, цей процес відкритий для кожної зацікавленої сторони.

Стадія комітету – національні делегації фахівців комітету проводять засідання, на яких
обговорюють, дебатують і висувають свої аргументи, доки не досягнуть консенсусу щодо проекту стандарту.

Стадія запитів забезпечує залучення громадськості до процесу. Більшість членів ISO мають певну форму процедур аналізу громадськістю, щоб зробити запропоновані робочі предмети й проекти стандартів відомими й доступними зацікавленим сторонам. Потім при формулюванні своєї позиції
щодо запропонованого робочого предмету або проекту стандарту члени ISO зважують на будь-який
зворотний зв'язок, одержаний ними.

Стадія ухвалення – досягнення консенсусу. Оскільки стандарти – це необов’язкові домовленості, вони мають ґрунтуватися на міцному консенсусі міжнародної експертної думки. Консенсус,
який потребує вирішення суттєвих заперечень, представляє собою важливий процедурний принцип.
«Консенсус» визначається як «загальна згода, яка характеризується відсутністю стійкої протидії суттєвим
моментам з боку будь-якої важливої частини зацікавлених сторін і з боку процесу, який включає пошук,
щоб врахувати точки зору усіх зацікавлених сторін і примирити будь-які суперечні аргументи». Це визнаПрограма навчання – Європейська стандартизація
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чення відмічає: «Консенсус не обов’язково домислює одностайність». Для того щоб документ був прийнятий як міжнародний стандарт, він має бити ухвалений двома третинами національних членів ISO, які
брали участь у його розробці, і не відхиленим більш ніж чвертю усіх членів, що голосують щодо нього.

Стадія публікації – доступність ухваленого міжнародного стандарту для громадськості.

2.3 Процес європейської стандартизації
Процес європейської стандартизації визначається у дуже схожий спосіб. Стандартизація – це необов’язкова, основана на консенсусі діяльність, здійснювана самими зацікавленими сторонами й для
них самих, основана на відкритості й прозорості, у незалежних і визнаних організаціях зі стандартизації,
результатом якої є прийняття стандартів, дотримання яких є необов’язковим. Стандарти мають відповідати певній меті, мати високу ступінь прийнятності унаслідок повного залучення до процесу стандартизації усіх відповідних зацікавлених сторін, узгоджуватися між собою й уможливлювати технологічну інновацію і конкуренцію, тому вони мають ґрунтуватися на глибоких наукових дослідженнях, регулярно
поновлюватися і щомога ґрунтуватися на кінцевих результатах. Цей процес можна представити у більш
повчальний і стислий спосіб чотирма простими реченнями:

проекти стандартів (типово EN, ЕТСІ) складаються однією з трьох європейських організацій зі стандартизації (CEN, CENELEC, ЕТСІ);

робота ґрунтується на консенсусі;

стандарти приймаються після опитувань громадськості, причому національні голоси ґрунтуються на відповідних вагових ознаках;

стандарти залишаються необов’язковими, але їх перенос у національні стандарти і анулювання національних стандартів, що відхиляються від них, є обов’язковими відповідно до Правил процедури європейських організацій зі стандартизації.
При порівнянні процесів міжнародної і європейської стандартизації можна виявити два відрізнення.
Перше полягає у розподілі голосів серед членів. У міжнародних організаціях зі стандартизації
кожен член має один голос незалежно від його розміру або економічної могутності. В європейських організаціях зі стандартизації розподіл голосів відбиває розмір й економічну могутність конкретних членів
CEN і CENELEC або ЕТСІ, і він залежить від розміру членських внесків, сплачуваних конкретним членом.
Друге відрізнення полягає у обов’язку країн-членів ЄС переносити європейські стандарти в національні стандарти і одночасно анулювати усі національні стандарти, що відхиляються від них. У випадку
міжнародних стандартів будь-який зазначений обов’язок не застосовний; настійно рекомендується лише якомога більше використовувати вихідні, незмінені міжнародні стандарти.

2.4 Кодекс належних практик ВТО
Для того щоб підтримати розробку необов’язкових стандартів, здебільшого міжнародних стандартів, які служитимуть як інструмент для усунення технічних бар’єрів торгівлі, Всесвітня торгова організація (ВТО) прийняла й кодифікувала принципи міжнародної стандартизації в рамках Угоди про технічні
бар’єри торгівлі, додаток 3 якої містить «Кодекс належних практик при підготовці, прийнятті й застосуванні стандартів». Цей документ уніфікує рекомендації щодо розробки й використання міжнародних
стандартів для досягнення мети сприяння торгівлі – мати один стандарт й одне випробування для кожного виробу, процесу або послуги, прийнятні в усьому світі. Впровадженню цього принципу зазвичай
сприяють підприємства, що діють у глобальному масштабі, але він дає вигоди й малим і середнім підприємствам. Він має на меті зменшити витрати, які виробник виробу має нести на переробку й повторне
випробування товару при виході на зовнішні ринки.
Цей принцип є вигідним і для споживачів за умови, що той, хто застосовував стандарт, зважував
на їх інтереси й (або) дотримується юридичних вимог, що стосуються законних регулятивних цілей, таких, яких захист здоров’я людини й довкілля. Отже, ці стандарти мають відповідати певним засадним
вимогам.
Члени ВТО прийняли низку принципів для роз’яснення й підсилення концепції міжнародних стандартів за Угодою про технічні бар’єри торгівлі. Прийняті принципи ВТО:
Прозорість
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Уся важлива інформація щодо планування робіт, незавершених робіт й остаточних результатів
має бути легкодоступною для усіх зацікавлених сторін і на усіх стадіях розробки стандартів. Мають надаватися відповідні час і можливості для письмових зауважень.
Відкритість
Будь-якому зацікавленому національному члену мають надаватися розумні можливості участі у
розробці стандартів.
Неупередженість й дотримання консенсусу
Процес розробки стандартів повинен здійснюватися у недискримінаційний спосіб і не повинен
надавати перевагу будь-якому конкретному виробникові або країні або сприяти їх інтересам. Суперечні
аргументи мають бути примиреними, щоб задовольнити усіх національних членів.
Ефективність й доцільність
Процес розробки міжнародних стандартів має зважувати на потреби ринку і науково-технічній
розвиток. Крім того, він повинен ураховувати регулятивні потреби і приділяти належну увагу інтересам
споживачів, а також проблемам охорони праці і техніки безпеки й захисту довкілля.
Узгодженість
Процес розробки стандартів мусить дати в результаті узгоджений комплект міжнародних стандартів, що не суперечать один одному. Міжнародні органи зі стандартизації повинні співробітничати,
щоб запобігти суперечним міжнародним стандартам.
Націленість на розвиток
Міжнародна стандартизація повинна зважувати на обмежені можливості країн, що розвиваються, брати ефективну участь у розробці стандартів. Крім того, необхідно приділяти увагу положенням про
нарощування можливостей і технічну допомогу в міжнародних органах зі стандартизації.
Принципи ВТО, узяті у цілому, забезпечують, що міжнародна стандартизація відкрита для участі
національних органів зі стандартизації і створює міжнародні стандарти, що не суперечать один одному.
Ще одним важливим елементом є участь у міжнародній стандартизації усіх зацікавлених сторін, включаючи кола захисників довкілля і споживачів.
Міжнародні, європейські й національні системи стандартизації, що доповнюють одна одну
Товари, що перебувають у міжнародній торгівлі, щомога потребують міжнародних стандартів.
Однак, за деяких обставин міжнародні стандарти можуть бути неефективними або невідповідними, наприклад, через недостатній рівень захисту або регіональні або місцеві відрізнення. Тому національна
стандартизація розглядається як така, що доповнює процес міжнародної стандартизації, на той час як
європейська стандартизація забезпечує узгодженість для вільного обороту на європейському ринку або
для дотримання інтересів європейської гармонізації й інших суспільних інтересів. Національна стандартизація зважує на національні й місцеві особливості, включаючи географічні, культурні й лінгвістичні характеристики; вона підсилює спроможність процесу європейської і міжнародної стандартизації досягти
місцевих сфер, і допомагає забезпечити широку участь зацікавлених сторін. Особливу важливість можуть мати консультації між зацікавленими сторонами на національному рівні і представлення національних позицій незалежно у міжнародному контексті. Для цієї мети важливо, що національні системи
стандартизації уможливлюють ефективну участь усіх зацікавлених сторін, і що національні позиції, якщо
існують, узгоджуються з європейськими політиками і законодавством.

2.5 Причини близького співробітництва між європейськими й міжнародними організаціями зі
стандартизації
Промислові компанії, які ініціювали створення національних органів зі стандартизації на початку
минулого сторіччя, одночасно усвідомлювали необхідність поширення сфери національних стандартів
на міжнародний рівень. Законність цієї потреби підтверджує створення IEC у 1906 році. Схожий розвиток
подій можна побачити у галузі «загальної» стандартизації, який закінчився заснуванням ISO у 1947 році.
Великі європейські національні організації зі стандартизації, що представляють інтереси великих
промислових компаній (особливо багатонаціональних) традиційно є прихильниками й основними спонсорами розробки міжнародних стандартів. Але залучення до міжнародної стандартизації є типовим не
лише для великих гравців, а й для усіх компаній, що діють у відкритих економіках. Це означає, що участь
у розробці міжнародних стандартів має бути типовою ознакою усіє членів ЄС і їх національних організацій зі стандартизації. Від членів CEN і CENELEC очікується участь у ISO і IEC, оскільки їх членство у міжнародних організаціях зі стандартизації є однією з важливих передумов їх членства у CEN або CENELEC.
Програма навчання – Європейська стандартизація

14

Крім того, є вагомі економічні причини на користь участі у міжнародній стандартизації.
Перша – це глобалізація, яка примушує компанії віддавати все більшу перевагу глобально прийнятим технічним специфікаціям. Глобалізація – це дуже потужний стимул, який свідчить на користь важливості міжнародних стандартів, які у багатьох випадках впливають на сталу конкуренцію компаній на
глобальних ринках.
Друга – це фінансова складова у зв’язку з процесом розробки стандартів у сполученні з необхідною участю фахівців. Створювати схожі або такі самі стандарти на міжнародному й регіональному рівнях
– це економічний нонсенс, оскільки це означає подвійні витрати і потребує подвійних зусиль фахівців,
що беруть участь у процесі.

2.6 Віденська й Дрезденська угоди
З метою підвищення ефективності стандартизації на європейському й міжнародному рівнях CEN і
CENELEC досягли угод зі своїми відповідними міжнародними партнерами ISO і IEC, в яких викладені правила, що регулюють співробітництво.
Ближчий розгляд виявляє, що попри багато спільного, ці дві угоди (Віденська й Дрезденська угоди) мають ще й певні відрізнення.

2.6.1 Віденська угода
Метою Віденської угоди, досягнутої у 1991 році між CEN і ISO, є одночасне визнання стандартів
на міжнародному і європейському рівнях через кращий обмін інформацією і взаємне представництво на
засіданнях. Відповідно до цієї мети, діяльність зі стандартизації має здійснюватися лише на одному рівні, якщо взагалі можливо.
Одна можливість – проекти стандартів передаються на початку діяльності зі стандартизації з подальшим паралельним голосуванням у ISO і CEN; інша можливість – голосування організаціями щодо
остаточних документів стандартів у двох варіантах. Віденська угода не зобов’язує CEN або ISO припиняти
проекти розробки нових стандартів через те, що організація-партнер вже здійснює діяльність зі стандартизації з того самого предмету. Тому можуть з’являтися паралельно два стандарти, якими регулюються
однакові питання, можливо, у різний спосіб. «Спільна координаційна група технічних бюро ISO-CEN» виконує важливу стратегічну функцію – функцію контролю за застосуванням Віденської угоди й консультування вищого технічного бюро CEN і технічного керівного бюро ISO з усіх питань, що стосуються Віденської угоди, тобто, включаючи потребу у змінах.
Змінена редакція (версія 3.3) Віденської угоди з’явилася у вересні 2001 року, в якій сама угода
була зведена до суттєвих принципів співробітництва між ISO і CEN. З іншого боку, усі деталі процедур
співробітництва можна знайти у «Настановах з імплементації угоди про технічне співробітництво між ISO
і CEN (Віденська угода)», на разі у 5-й версії (травень 2004 року). У цілому, нинішня версія надає пріоритет міжнародній стандартизації і придає лідерству ISO більшу вагу, ніж у попередніх версіях. Так, наприклад, стандарти європейський стандарт ISO можуть нині переглядатися лише за лідерства ISO попри їх
походження.

2.6.2 Дрезденська угода
Спільне планування проектів нових стандартів в галузі електротехніки і паралельне голосування
в ході процесу стандартизації з 1996 року регулюються Дрезденською угодою 3 між CENELEC і IEC.
Ця угода створила необхідну концептуальну основу для інтенсивного процесу пошуку
конCENсусу між діяльністю з розробки європейських і міжнародних стандартів в електротехнічному секторі. На відміну від, CENELEC зобов’язався щомога мати усі нові проекти стандартизації, що здійснюються IEC на міжнародному рівні. Голосування з міжнародних стандартів у IEC завжди проводиться паралельно з голосування у CENELEC; тому проекти міжнародної стандартизації є автоматично проектами європейської стандартизації. Робота виключно на європейському рівні може проводитися, лише якщо IEC не
зацікавлена у даному проекті стандартизації.
У цьому випадку CENELEC повинен, однак, тримати IEC у курсі і надати їй можливість робити зауваження на стадії опитувань громадськості у Європі. Близьке переплетення діяльності з європейської і
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міжнародної стандартизації, до якого призвели Віденська й Дрезденська угоди, призвело до того, що
приблизно 55% і 70% усіх європейських стандартів, прийнятих CEN і CENELEC, нині технічно еквівалентні
або ідентичні стандартам ISO і IEC відповідно. Така висока частка однорідних стандартів також сприяє
імплементації Угоди ВТО про технічні бар’єри торгівлі (WTO-TBT) на глобальному ринку.
Тексти Віденської і Дрезденської угод наведені і додатку А.
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3 ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ: ТИПИ ЧЛЕНСТВА
Типи членства у європейських організаціях зі стандартизації, у принципі, наведені у їх статутах у
випадку CEN і CENELEC і директивах у випадку ЕТСІ.
Статут CEN визначає національних членів, асоційованих членів і радників. Статут CENELEC визначає лише членство. Категорія «асоційованих членів» CEN представлена в CENELEC «організаціями, що
співробітничають».
Інші можливі форми членства в CEN і CENELEC, якими є «афілійовані члени» й «партнера зі стандартизації» визначені в настанові CEN/CENELEC 12 і 13.

3.1 Членство в CEN (національні члени, асоційовані члени, радник) відповідно до статуту CEN
Стаття 6
6.2 Національними членами є національні органи зі стандартизації, вже члени асоціації, а також
– після їх прийняття відповідно до статті 7 – національний орган зі стандартизації інших країн-членів ЄС
або ЕFTA, або країн, які ймовірно стануть членами ЄС або ЕFTA. Представляти одну країну може лише
один національний член.
6.3 Асоційовані члени – це організації, які представляють на європейському рівні соціальноекономічні кола, статути яких регулюються європейським законодавством або національним законодавством однієї з країн національних членів CEN, і які відповідають усім умовам, переліченим у пунктах 1, 2,
3 і 4 нижче.
Як виняток, і за умови дотримання перелічених нижче вимог, Генеральна асамблея може відповідно до процедури, описаної у статті 7, прийняти як асоційованих членів організації де-факто.
1
Участь у цих організаціях є відкритою для усіх юридичних або фізичних осіб, які мають
зацікавленість, з усіх країн, що мають національного Члена в асоціації, за умови, що вони дотримується
правил організації.
2
Вони мають законну зацікавленість у європейській стандартизації взагалі або принаймні
у великому секторі діяльності.
3
Вони спроможні через своїх членів і свою внутрішню організацію ефективно й репрезентативно сприяти досягненню цілей CEN.
4
Вони зобов’язуються сприяти досягненню цілей CEN і просуванню стандартизації.
6.4 На додаток до своїх двох класів членів, асоціація має також радників, якими є європейські інституції, які мають політичну роль, яку повинні відігравати в європейській стандартизації.
Генеральна асамблея визнає статус радника і запрошує їх представників брати участь у роботі
асоціації у якості консультантів, особливо і засіданнях Адміністративної ради при обговоренні питань
політики.
Радники не сплачують внесок і не несуть юридичного зобов’язання в асоціації.

3.2 Частина II. Члени CEN: прийняття, вихід, виключення, обов’язки, внески
Примітка. Члени CEN: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія,
Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція, Швейцарія.

3.2.1 Прийняття
Стаття 7:
7.1 Національний орган зі стандартизації приймається як національний Член, якщо він:
1 зобов’язується дотримуватися правил, встановлених статутом;
2 подає письмову заяву на членство в асоціації;
3 одержує згоду Генеральної асамблеї – при тайному голосуванні – при одностайності членів,
присутніх або представлених, причому утримання як голос не враховується.
7.2 Організація-кандидат приймається як асоційований член, якщо вона:
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1 зобов’язується дотримуватися правил, встановлених статутом;
2 подає письмову заяву на членство в асоціації;
3
одержує згоду Генеральної асамблеї – при тайному голосуванні – при більшості у дві третини національних членів, присутніх або представлених, причому утримання як голос не враховується.

3.2.2 Втрата статусу національного члена або асоційованого члена
Стаття 8. Якість національного члена або асоційованого члена втрачається при розпуску, припиненні діяльності, відставці або виключенні.
3.2.3 Вихід
Стаття 9. Будь-який національний член або асоційований член вправі вийти з асоціації. Вихід
повинен сповіщатися у письмовому вигляді у зареєстрований офіс асоціації. Однак цей вихід не буде
дійсним, і національний член або асоційований член не припинить, відтак, бути членом асоціації, до закінчення поточного року, якщо про вихід було сповіщено упродовж першого півріччя, і до закінчення
наступного року, якщо про вихід було сповіщено упродовж другого півріччя.
3.2.4 Розглядання такими, що вийшли із складу
Стаття 10. Будь-який національний член або асоційований член вважатимуться такими, що
вийшли із складу членів:

якщо вони повну суму своїх річних внесків, передбачених у статті 15, або їх належні частини, упродовж шести тижнів після відправки офіційного сповіщення, направленого замовленим листом; або

при втраті ними свого статусу юридичної особи; або

якщо вони більше не відповідають вимогах, що висуваються до національного члена або
асоційованого члена (залежно від обставин).
В усіх випадках резолюція Генеральної асамблеї оскарженню не підлягає.
3.2.5 Виключення
Стаття 11. Будь-який національний член або асоційований член може за серйозне порушення
зобов’язань бути виключеним з асоціації.
Виключення оголошуватиметься, без оскарження, Генеральною асамблеєю при таємного голосування при більшості у дві третини національних членів, присутніх або представлених.
Адміністративна рада проінформує національного члена або асоційованого члена про це рішення замовленим листом.
Виключення набуває сили в дату, встановлену Генеральною асамблеєю. Виключені національні
члени або асоційовані члени щодо їх прав і зобов’язань вважатимуться такими, що вийшли зі складу
членів.
Асоціація, її представники, національні члени й асоційовані члени звільняються від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть виникнути, безпосередньо або опосередковано, внаслідок виключення, вирішеного відповідно до статуту.
3.2.6 Права на активи
Стаття 12. Національні члени й асоційовані члени, які вважаються такими, що вийшли зі складу членів, або виключені, а також їх уповноважені бенефіциари або боржники, не мають прав на активи
асоціації. Вони не можуть вимагати повернення внесків, грошових пожертвувань або будь-якої іншої підтримки, яку вони надали.
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3.2.7. Повне дотримання
Стаття 13. Статус національного члена або асоційованого члена асоціації домислює повне дотримання статутів, Правил процедури й усіх розпоряджень і рішень, винесених і прийнятих відповідно
до статутів і Правил процедури.
3.2.8 Зобов’язання перед третіми особами
Стаття 14. Національні члени й асоційовані члени не несуть персональної відповідальності перед третіми особами за зобов’язання асоціації.
3.2.9 Річні внески
Стаття 15. Національні члени зобов’язані сплачувати членський внесок, встановлений Генеральною асамблеєю для кожного фінансового року.
Асоційовані члени зобов’язані сплачувати внесок за передплатою, встановлений Генеральною
асамблеєю для кожного фінансового року.
3.2.10 Обов’язки члена CEN

Зобов’язується дотримуватися правил, встановлених статутом CEN, включаючи фінансові
зобов’язання відповідно до рішень Генеральної асамблеї

Зупиняє національні роботи на вимогу

Передає національні точки зору на технічні й офіційні питання

Призначає делегатів до технічних комітетів і підкомітетів й експертів до робочих груп, забезпечуючи збалансоване представництво усіх зацікавлених сторін

Забезпечує, що делегації до технічних комітетів належним чином проінструктовані щодо
роботи і проінформовані/підготовлені щодо правил процедури/резолюцій, які разом представляють
собою Правила процедури

Дотримується строків подачі матеріалів, що мають подаватися, наприклад, голосів, й
впровадження європейських стандартів на національному рівні

Забезпечує секретаріат комітету при проведенні засідань технічного комітету або підкомітету, і принаймні професійну підтримку зі стандартизації головам робочих груп із власної країни;

Сповіщає Керівний центр CEN (CMC) про нові національні проекти для розгляду за інформаційною процедурою «Комітету з питань стандартів і технічних регламентів» (98/34)

Впроваджує усі європейські стандарти і скасовує будь-які суперечні національні стандарти

Продає і розподіляє матеріали CEN відповідно до політики CEN, викладеної у настанові
10 CEN/CENELEC

Поважає керування діяльністю CEN із сертифікації.
3.2.11 Права члена CEN

Брати участь у роботі (і голосувати на їх зборах і засіданнях) комітетів керівництва / комітетів з політики, наприклад, Генеральна асамблея, Адміністративна рада, і призначати членів до керівних органів (консультативні комітети комітету Адміністративної ради, технічне бюро, бюро з сертифікації
CEN, група ІТ CEN)

Вимагати скликання позачергової сесії Генеральної асамблеї

Голосувати з питань європейських стандартів і технічних специфікацій (CEN/TSs) (пропорційне голосування)

Оскаржувати будь-яку дію або бездіяльність будь-якого технічного комітету, іншого органу або посадової особи CEN відповідно до процедур

Пропонувати нову роботу (роботи) відповідно до правильної процедури за умови, що
член CEN має ресурси на підтримку запропонованої роботи або може забезпечити їх наявність

Домагатися відміни режиму бездіяльності

Вимагати A-відхилень

Програма навчання – Європейська стандартизація

19


Одержувати автоматично й безкоштовно при їх випуску публікації CEN, наприклад, європейські стандарти, технічні специфікації CEN тощо, включаючи їх проекти, і публікації Керівного центру
CEN, наприклад, каталог CEN, нагадування

Продавати й розподіляти усі публікації CEN, наприклад, європейські стандарти, технічні
специфікації CEN тощо, включаючи їх проекти, і публікації Керівного центру CEN, наприклад, каталог CEN,
нагадування CEN.

3.3 Асоційовані члени CEN
Примітка. Асоційовані члени CEN: ANEC (Європейська асоціація з координації представництва споживачів
у стандартизації) (споживачі), CEFIC (Європейська рада хімічної промисловості) (хімічна промисловість), ECOS (Європейська екологічна організація громадян з питань стандартизації) (довкілля), Європейський інститут профспілок
(профспілки), EUCOMED (Європейська конфедерація об’єднань з питань медичних приладів) (медична технологія),
FIЕК (будівельна промисловість), NORMAPME (Європейське бюро стандартизації для ремесел, малих і середніх підприємств) (малі й середні підприємства).

3.3.1 Відповідальності

Зобов’язується сприяти розвитку і просуванню європейської стандартизації

Зобов’язується дотримуватися правил, встановлений статутом CEN, включаючи фінансові
зобов’язання відповідно до рішень Генеральної асамблеї

Тримає Керівний центр CEN повністю інформованим про будь-які зміни у своїй організації
і надає будь-яку іншу відповідну інформацію.
3.3.2 Права

Брати участь без права голосу у сесіях Генеральної асамблеї, відкритих засіданнях Адміністративної ради, технічного бюро, діяльності секторів і бюро CEN з сертифікації

Як член технічного бюро, подавати заяви й утримувати секретаріати технічних комітетів
на визначених умовах і при підписанні угоди про рівень обслуговування з Керівним центром CEN

На вимогу брати участь у засіданнях технічних комітетів і підкомітетів як спостерігач

Одержувати документацію усіх зборів і засідань, запити на участь у яких були задоволені

Пропонувати нову роботу (роботи) відповідно до правильної процедури за умови, що він
підтримуватиме запропоновану роботу.
3.3.3 Порядок роботи
Через присутність на зборах і засіданнях або заочно.

3.4 Радники CEN
Примітка. Радники: Європейська Комісія, Секретаріат ЕFTA
Радники беруть участь у Генеральній асамблеї CEN. Крім того, вони беруть участь у засіданнях Адміністративної ради, коли розглядаються питання політики. На разі є два радники.

3.5 Членство в CENELEC (члени) відповідно до статуту
Примітка. Члени CENELEC:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене
Королівство, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція, Швейцарія.

Стаття 6. Члени
CENELEC – це асоціація, створена фізичними і юридичними особами, які погодилися на дотримання цього Статуту і відповідних Правил процедури, і членами якої є:

або національний електротехнічний комітет, який має статус юридичної особи;
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або національна організація, яка має статус юридичної особи, і якій доручена робота зі
стандартизації у галузі електротехніки;

або керівник національного електротехнічного комітету чи національної організації, якому (якій) доручена робота зі стандартизації у галузі електротехніки, без статусу юридичної особи.
Відповідно до статті 8 цього Статуту, нинішні й майбутні члени, які вже не відповідають або не
відповідатимуть тій або іншій з цих вимог, вважаються або вважатимуться такими, що вийшли зі складу
членів з негайним припиненням членства в асоціації. Крім того, члени повинні:

у повній мірі представляти національні інтереси у галузях діяльності асоціації;

сприяти досягненню мети асоціації;

активно підтримувати роботу асоціації;

впроваджувати у якомога прозорий спосіб стандарти CENELEC в свої національні стандарти.
Стаття 7. Заявка на членство
На будь-яку заявку на членство поширюються наступні умови:

заявник має перебувати в одній з якостей описаних у статті 6;

заявник має належати до європейської країни-члена Європейського Союзу (ЄС) або Європейської асоціації вільної торгівлі (ЕFTA) або має бути спроможним стати таким членом;

заявник повинен зобов’язатися дотримуватися Статуту і Правил процедури асоціації.
При вирішенні заявки на членство Генеральна асамблея не зобов’язана виправдовувати або пояснювати своє рішення, яке не оскарженню не підлягає.
Членство керівника національного електротехнічного комітету або національної організації, якому якій доручена робота зі стандартизації у галузі електротехніки, який вже представлений в Асоціації,
потребує для прийняття простої більшості голосів «за» членів, присутніх або належним чином представлених. Потрібна більшість визначається підрахунком відданих голосів, причому утримання не включаються.
Надання членства в асоціації новому заявникові потребує для його ухвалення принаймні двох
третин голосів «за» членів, присутніх або належним чином представлених, причому утримання не включаються.
Більш одного члена від країни бути не може.
Стаття 8. Вихід
Членство припиняється через вихід. Повідомлення про будь-який вихід має направлятися Президентові асоціації замовленим листом не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення корпоративного
року.
Вважаються такими, що вийшли зі складу членів, члени, які:
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попри попередження від Адміністративної ради, не сплатили у термін, передбачений для
сплати, повну суму своїх річних внесків відповідно до рішення Генеральної асамблеї, як передбачено у
статті 22 Статуту, або

вже не відповідають вимогам у статті 6 Статуту. Ці члени негайно припиняють бути членами асоціації.
Стаття 9. Виключення
Виключення члена може оголошуватися лише із серйозних причин за рішенням Генеральної
асамблеї, за яке повинні проголосувати принаймні дві третини членів, присутніх або належним чином
представлених. Потрібна більшість визначається підрахунком відданих голосів, причому утримання не
включаються.
Стаття 10. Повне дотримання
Статус члена асоціації домислює повне дотримання Статуту станом на дату подачі заявки, Правил
процедури й усіх розпоряджень і рішень, винесених і прийнятих відповідно до Статуту і Правил процедури станом на ту саму дату.

3.6 Організація, що співробітничає із CENELEC
Замість асоційованого члена, який офіційно визначений у статуті CEN, CENELEC впровадив неофіційну категорію «організацій, що співробітничають» (натепер таких організацій 46, включаючи ANEC (Європейська асоціація з координації представництва споживачів у стандартизації), ECOS (Європейська екологічна організація громадян з питань стандартизації), NORMAPME (Європейське бюро стандартизації
для ремесел, малих і середніх підприємств)
Організація, що співробітничає із CENELEC, визначається як незалежна європейська або міжнародна організація, яка представляє – із достатнім ступенем представництва у визначеній сфері компетенції – сектор або підсектор електротехнічної галузі.
Організації, що співробітничає, пропонується повідомляти про нинішні й майбутні програми стандартів, пропонувати проекти для можливого включення в низку європейських стандартів через нормальні процедури ухвалення, допомагати CENELEC у випадку труднощів під час процесу стандартизації і
проводити експертизу законодавчих наслідків прийнятих європейських стандартів.
Усі пропозиції і внески від організацій, що співробітничають, передаються в Технічне бюро
CENELEC, звідки вони направляються відповідному (технічному) органу. Цей (технічний) орган може запропонувати організації, що співробітничає, направити делегацію (не більше 3 осіб) на засідання, на
якому розглядатиметься її внесок. Пропонується можливість постійного спостереження у визначених
технічних органах при сплаті мінімального річного внеску.
Опис принципів і процедур для встановлення й імплементації угод про співробітництво CENELEC
й організаціями, зацікавленими у європейській стандартизації в електротехнічній галузі, наведений у
настанові 14 CENELEC.

3.7 Афілійоване членство в CEN/CENELEC (настанова 12 CEN/CENELEC)
Окрім своєї присвяченості й прихильності міжнародній стандартизації через свої членства і Віденську й Дрезденську угоди, CEN і CENELEC як європейські регіональні органи зі стандартизації завжди
відкриті для співробітництва/співпраці з іншими органами зі стандартизації усього світу, оскільки чітко
визнають важливість європейських стандартів, які вони розроблюють, для торгівлі й благополуччя всередині, а також зовні Європейської економічної зони.
3.7.1 Історичне тло
Як наслідок політичної еволюції, яка відбувалася наприкінці 1980-х років у Центральній і Східній
Європі, кілька органів зі стандартизації цих країн запросили можливість одержання особливого статусу в
існуючих структурах європейської стандартизації. У відповідь в CEN і CENELEC був створений афілійований статус. На той час афіліювання розглядалося як статус, що передує членству. Натепер визнається, що
афіліювання з CEN й (або) CENELEC не є статусом, що передує членству, для афілійованого органу. Більш
за те, оскільки CEN і CENELEC є незалежними організаціями, факт визнання афілійованим членом однією
організацією не домислює ipso facto (в силу самого факту – лат.) визнання іншою.
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3.7.2 Визначення афіліювання
Афіліювання з CEN доступне національному органу зі стандартизації, який є членом (або членомкореспондентом) ISO, і який представляє або має на меті представляти усіх осіб, зацікавлених у розвитку
ринкової економіки сусідньої з ЄС країни, яка зв’язки з ЄС або ЕFTA відносно технічних, наукових, економічних, політичних і соціальних умов.
Афіліювання з CENELEC доступне національному електротехнічному комітету, який є членом (або
асоційованим членом) IEC, і який представляє або має на меті представляти усіх осіб, зацікавлених у розвитку ринкової економіки сусідньої з ЄС країни, яка зв’язки з ЄС або ЕFTA відносно технічних, наукових,
економічних, політичних і соціальних умов.
3.7.3 Умови надання афіліювання
В наслідок наведеного вище визначення, для надання афіліювання заявник має відповідати наступним умовам:

він має бути визнаним єдиним національним органом зі стандартизації/національним
електротехнічним комітетом сусідньої з ЄС країни;

він має бути членом або членом-кореспондентом ISO / членом або асоційованим членом
IEC;

він має прийняти Кодекс практики ВТО з розробки, прийняття й застосування стандартів.
З процедурної точки зору, для того щоб стати афілійованим членом, організація-кандидат повинна подати генеральному секретареві CEN й (або) генеральному директорові CENELEC письмову заяву,
в якій наводить докази того, що вона відповідає умовам, зазначеним вище. Заява передається на розгляд відповідній Генеральній асамблеї (Генеральним асамблеям), і афілійований статус надається на підставі рішення, прийнятого двома третинами членів, присутніх на статутних зборах, або заочно. Рішення
також визначає дату набуття чинності статусу афілійованого члена.
3.7.4 Права й обов’язки афілійованих членів
Права
 брати участь без права голосу у сесіях Генеральної асамблеї CEN й (або) CENELEC за згодою Генеральної асамблеї у визначених органах відкритого характеру;
 брати участь у роботі технічних органів як спостерігач. Заявки на цю участь треба адресувати у
Керівний центр CEN (CMC) й (або) Центральний секретаріат CENELEC, які забезпечать доступ до відповідного сервера з документами й повідомлять технічному органу про це спостереження;
 відтворювати й продавати у своїй країні проекти, що походять з тих технічних органів, де вони
мають спостереження, і які представлені для опитування, одноступінчастої процедури прийняття й офіційного голосування;
 впроваджувати європейські стандарти як національні стандарти на своїй державній мові або на
одній з офіційних мов CEN і CENELEC і скасовувати суперечні їм національні стандарти (див. додаток 2
«Угода про умови, яких повинен дотримуватися афілійований член при впровадженні європейського
стандарту»). Надання текстів ратифікованих європейських стандартів, а також документів гармонізації,
технічних специфікацій, технічних звітів і робочих угод розпочнеться у дату вступу в силу статусу афілійованого члена, і, як правило, при цьому раніше випущені публікації не надаються;
 продавати європейські стандарти, не прийняті як національні стандарти, за домовленістю з одним або кількома національними членами CEN або національними комітетами CENELEC відповідно до
настанови CEN/CENELEC 10 «Настанова з поширення й продажу публікацій CEN/CENELEC»;
 одержувати й продавати загальні публікації CEN й (або) CENELEC відповідно до практик CEN й
(або) CENELEC. До цих публікацій відносяться серед інших каталог, настанови, Правила процедури, а також прес-релізи (для копіювання без обмежень із вказівкою джерела) і які-небудь майбутні загальні публікації.
Зобов’язання

дотримуватися правил, які встановлені або будуть установлені в майбутньому статутом
CEN й (або) статутом CENELEC, Правилами процедури CEN/CENELEC і іншими відповідними резолюціями,
прийнятими Генеральною асамблеєю й Адміністративною радою CEN й (або) CENELEC, включаючи виконання фінансових зобов'язань;
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впроваджувати європейські стандарти, розроблені технічними органами, в яких він бере
участь, як національні стандарти відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC, частина 2, надавати доказ прийняття європейських стандартів і скасовувати суперечні національні стандарти;

повідомляти Керівний центр CEN й (або) Центральний секретаріат CENELEC про всі впровадження європейських стандартів як національні стандарти;

суворо дотримуватися настанови CEN/CENELEC 10 «Настанова з поширення й продажу
публікацій CEN/CENELEC»;

дотримуватися угод, укладених між CEN і ISO й (або) між CENELEC і IEC;

повідомляти Керівний центр CEN й (або) Центральний секретаріат CENELEC про всі нові
національні проекти і тимчасово припиняти національну роботу відповідно до процедури надання інформації у галузі стандартизації, як зазначено в Директиві 98/34/ЄC;

підписати й дотримуватися умов Угоди про умови, яких має дотримуватися афілійований
член при впровадженні європейського стандарту;

підписати й дотримуватися умов обов'язкової Угоди про поширення й продаж публікацій
CEN й (або) CENELEC.
3.7.5 Річні внески за афіліювання
Серед зобов’язань слід зазначити фінансові зобов’язання. До них відноситься сплата афілійованим членом річного внеску відповідно до рішення Генеральної асамблеї CEN й (або) CENELEC. Рішення
Генеральної асамблеї має ґрунтуватися на наступних принципах підрахунку:

внесок за афіліювання – це добуток множення базового внеску, розмір якого щорічно
вирішує Генеральна асамблея, на поправочний коефіцієнт, який залежить від ВВП (при поточних цінах у
доларах США) країни (кандидата на) афілійованого члена;

базовий внесок за афіліювання не повинен перевищувати величину внеску, використовувану для розрахунку окремого фінансового внеску національних членів CEN й (або) CENELEC;

поправочні коефіцієнти є такими:
Межі ВВП (млн. доларів
США)
0 - 20 000
20 000 - 60 000
60 000 - 250 000
250 000 - 1 000 000
1 000 000 - 1 500 000
> 1 500 000

Поправочний коефіцієнт
1
1,5
2
2,5
3
3,5

3.8 Партнери зі стандартизації CEN/CENELEC (настанова CEN/CENELEC 13)
Партнерство зі стандартизації пропонується національному органу зі стандартизації / національному комітету, який є членом ISO або IEC відповідно, який представляє або має на меті представляти усіх
осіб, зацікавлених у розвитку ринкової економіки країни, яка не може одержати статус члена CEN або
CENELEC або статус афілійованого члена CEN або CENELEC.
Примітка. Партнер зі стандартизації CEN: Австралія

3.8.1 Умови надання статусу партнера зі стандартизації
В дусі наведеного вище визначення, для надання статусу партнера зі стандартизації заявник має
відповідати наступним умовам:

він має бути визнаним єдиним з даної країни національним органом зі стандартизації/національним електротехнічним комітетом;

він має бути членом або членом-кореспондентом ISO/членом або асоційованим членом
IEC;
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він має бути зареєстрованим у переліку ISO/IEC органів зі стандартизації, які сповістили
про прийняття Кодекс належної практики ВТО з розробки, прийняття й застосування стандартів;

готовність прийняти принцип співробітництва щодо участі у технічних органах.
З процедурної точки зору, для того щоб стати партнером зі стандартизації, організація-кандидат
повинна подати генеральному секретареві CEN/ генеральному директорові CENELEC письмову заяву про
бажання стати партнером зі стандартизації, в якій наводить докази того, що вона відповідає умовам, зазначеним вище. Заява передається на розгляд відповідній Адміністративній раді, і задовольняється за
одностайним рішенням національних членів CEN й (або) національних комітетів CENELEC на статутних
зборах або заочно. Рішення також визначає дату набуття чинності статусу партнера зі стандартизації.
3.8.2 Права й обов’язки партнерів зі стандартизації
Права

брати участь без права голосу у сесіях Генеральної асамблеї CEN й (або) CENELEC за згодою Генеральної асамблеї у визначених органах відкритого характеру;

брати участь у роботі технічних органів як спостерігач. Заявки на цю участь треба адресувати у Керівний центр CEN (CMC) й (або) Центральний секретаріат CENELEC, які забезпечать доступ до
відповідного сервера з документами й повідомлять технічному органу про це спостереження. Це право
підлягає ухваленню відповідним технічним органом;

відтворювати й продавати у своїй країні проекти, що походять з тих технічних органів, де
вони мають спостереження, і які представлені для опитування, одноступінчастої процедури прийняття й
офіційного голосування;

впроваджувати європейські стандарти як національні стандарти на своїй державній мові
або на одній з офіційних мов CEN і CENELEC і скасовувати суперечні їм національні стандарти (див. додаток 2 «Угода про умови, яких повинен дотримуватися партнер зі стандартизації
при впровадженні європейського стандарту»). Надання текстів ратифікованих європейських стандартів,
а також документів гармонізації, технічних специфікацій, технічних звітів і угод робочого семінару розпочнеться у дату вступу в силу статусу партнера зі стандартизації, і, як правило, при цьому раніше випущені публікації не надаються,

продавати європейські стандарти, не прийняті як національні стандарти, за домовленістю
з одним або кількома національними членами CEN або національними комітетами CENELEC відповідно
до настанови CEN/CENELEC 10 «Настанова з поширення й продажу публікацій CEN/CENELEC»;

одержувати й продавати загальні публікації CEN й (або) CENELEC відповідно до практик
CEN й (або) CENELEC. До цих публікацій відносяться серед інших каталог, настанови, Правила процедури,
а також прес-релізи (для копіювання без обмежень із вказівкою джерела) і які-небудь майбутні загальні
публікації.
Зобов’язання

дотримуватися правил, які встановлені або будуть установлені в майбутньому статутом
CEN й (або) статутом CENELEC, Правилами процедури CEN/CENELEC і іншими відповідними резолюціями,
прийнятими Генеральною асамблеєю й Адміністративною радою CEN й (або) CENELEC, включаючи виконання фінансових зобов'язань;

впроваджувати європейські стандарти, розроблені технічними органами, в яких партнер
зі стандартизації бере участь, як національні стандарти відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC,
частина 2, і скасовувати суперечні національні стандарти;

повідомляти Керівний центр CEN й (або) Центральний секретаріат CENELEC про всі впровадження європейських стандартів як національні стандарти;

суворо дотримуватися настанови CEN/CENELEC 10 «Настанова з поширення й продажу
публікацій CEN/CENELEC»;

дотримуватися угод, укладених між CEN і ISO й (або) між CENELEC і IEC;

сповіщати секретаріат CEN й (або) технічні органи, в яких партнер зі стандартизації бере
участь, про будь-які нові національні проекти, які знаходяться в компетенції цього органу;

підписати й дотримуватися умов Угоди про умови, яких має дотримуватися партнер зі
стандартизації при впровадженні європейського стандарту;

підписати й дотримуватися умов обов'язкової Угоди про поширення й продаж публікацій
CEN й (або) CENELEC.
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3.8.3 Внески партнерів зі стандартизації
Серед зобов’язань слід зазначити фінансові зобов’язання. До них відноситься сплата партнером
зі стандартизації базового внеску і плати за послуги, які щорічно вирішуються Генеральною асамблеєю
CEN й (або) CENELEC на зборах або заочно. Рішення Генеральної асамблеї має ґрунтуватися на наступних
принципах підрахунку.
Базовий внесок:

добуток множення фінансового юніта, який щорічно вирішується Генеральною асамблеєю, на поправочний коефіцієнт, який залежить від валового внутрішнього продукту (ВВП) (при поточних
цінах у доларах США) країни (кандидата на) партнера зі стандартизації;

не повинен перевищувати величину внеску, використовувану для розрахунку окремого
фінансового внеску членів.
Плата за послуги:

сплачується відповідно до числа технічних органів, в яких партнер зі стандартизації бере
участь;

перші три участі у технічних органах безкоштовні.

3.9 Членство в ЕТСІ відповідно до “директив ЕТСІ”
3.9.1 Членство
Членство в інституті поділяється на наступні категорії:
адміністрації, адміністративні органи й національні організації зі стандартизації;
мережеві оператори;
підприємства-виробники;
користувачі;
постачальники послуг, науково-дослідні органи, консультаційні компанії/товариства й
інші.
Члени інституту мають один з наступних типів статусу:
дійсний член;
асоційований член;
спостерігач.
Якщо контекст не вказує на інше, терміни «член (члени)» і «членство» слід тлумачити як такі, що
стосуються усіх вищезазначених статусів.
Члени можуть брати участь окремо й (або) групами у національних або європейських організаціях.
Члени повинні демонструвати свою зацікавленість у діяльності інституту і погодитися дотримуватися цього статуту і Правил процедури.
Дійсні члени мають бути з країни в межах географічної зони Європейської конференції адміністрацій поштових служб і служб зв’язку (CEPT).
Асоційоване членство може одержуватися заявниками, які не повністю відповідають вимогам до
дійсного членства.
Статус спостерігача можуть одержати заявники, які відповідають вимогам до дійсного або асоційованого членства, але обирають не мати права брати повну участь у діяльності інституту.
Усі члени мають право брати участь у зборах Генеральної асамблеї.
3.9.2 Прийняття в члени
Умови прийняття до інституту і сплати внеску регулюються Генеральною асамблеєю.
Членство в інституті узгоджується Генеральною асамблеєю.
3.9.3 Припинення членства
Членство може припинятися шляхом розпуску, анулювання, вихід або виключення.
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Виключення вирішується Генеральною асамблеєю за несплату внеску або інше суттєве порушення зобов’язань як члена. Попередньо член, якому загрожує виключення, запрошується замовленим листом на Генеральну асамблею для надання пояснень.
3.9.4 Повне членство, асоційоване членство, спостереження і статус радника (відповідно до
«Правил процедури ЕТСІ»)
Категорії члена
За винятком відміченого нижче, членство можна одержати лише в одній з наступних категорій:
адміністрації;
інші керівні органи й національні організації зі стандартизації;
мережеві оператори;
підприємства-виробники;
користувачі;
постачальники послуг, науково-дослідні органи, консультаційні компанії/товариства й
інші.
Національні організації, які поєднують функції адміністрації й мережевого оператора, подають
заявки на членство в обох категоріях, і кожне членство представляється окремо.
Національні організації зі стандартизації, які поєднують ролі і національної організації зі стандартизації, для цілей членства в ЕТСІ сплачують внесок за тарифом, що ґрунтується на ВВП, визначеному для
адміністрації.
Умови членства і статус членів
Якщо контекст не вказує на інше, терміни «член (члени)» і «членство» у Правилах процедури слід
тлумачити як такі, що стосуються дійсних членів, асоційованих члени і спостерігачів.

Дійсні члени
Дійсне членство в ЕТСІ може одержувати юридична особа (асоціація, компанія, група, організація
або державний орган), яка заснована у країні в межах географічної зони Європейської конференції адміністрацій поштових служб і служб зв’язку (CEPT) і яка зобов’язується дотримуватися цього статуту і Правил процедури ЕТСІ й інших рішень, прийнятих Генеральною асамблеєю, сприяти роботі, використовувати випущені стандарти, наскільки це практично можливо, і підтримувати ці стандарти для використання
як основи для світових стандартів і рекомендацій.
Дійсний член має право з правом голосу брати участь у роботі ЕТСІ через участь у зборах Генеральної асамблеї, спеціальних комітетів і органів, створених в рамках технічної організації. У виняткових
випадках право на участь у партнерському проекті може обумовлюватися сплатою мінімального внеску
до бюджету ЕТСІ, ухваленого Генеральною асамблеєю.
Дійсні члени періодично безкоштовно одержують матеріали ЕТСІ як частина сплати першого юніта внеску.

Асоційовані члени
Асоційоване членство може одержати юридична особа, що не відповідає вимогам для дійсного
членства, яка зобов’язується сприяти відповідній роботі, використовувати випущені стандарти, наскільки
це практично можливо, і підтримувати ці стандарти для використання як основи для світових стандартів
і рекомендацій.
Асоційований член має право з правом голосу брати участь у роботі ЕТСІ через участь у зборах
Генеральної асамблеї, спеціальних комітетів і органів, створених в рамках технічної організації. У виняткових випадках право на участь у партнерському проекті може обумовлюватися сплатою мінімального
внеску до бюджету ЕТСІ, ухваленого Генеральною асамблеєю.
Асоційовані члени періодично безкоштовно одержують матеріали ЕТСІ як частина сплати першого юніту внеску.

Спостерігачі
Статус спостерігача може одержати юридична особа, яка має право стати дійсним або асоційованим членом.
Спостерігачі мають право брати участь у здорах Генеральної асамблеї без права голосу.
Спостерігачі періодично безкоштовно одержують матеріали ЕТСІ як частина сплати внеску за
спостереження.
Національні організації зі стандартизації, які не є дійсним членом ЕТСІ, одержують такі самі права, як спостерігачі на безкоштовній основі, включаючи періодичне одержання матеріалів ЕТСІ.
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3.9.5 Прийняття в члени: дійсне членство, асоційоване членство і статус спостерігача
Умови прийняття в члени визначаються Генеральною асамблеєю. Заявка на членство подається у
письмовому вигляді генеральному директорові.
Заявки повинні містити достатньо відомостей про статус і діяльність заявника разом із довідкою
про валовий внутрішній продукт (ВВП) або річний оборот, пов’язаний з електронним зв’язком.
Генеральна асамблея вирішує долю заявки і визначає категорію членства і клас внеску, що підлягає сплаті відповідно до додатку 2 до цих Правил процедури. У випадку асоційованих членів мають ураховуватися відповідні питання, такі, як угоди, які ЕТСІ може укладати з організаціями, створеними у країнах поза територією Європейської конференції адміністрацій поштових служб і служб зв’язку (CEPT), і
взаємні можливості.
Генеральний директор доповідає Генеральній асамблеї про умови і прийнятність заявки на
членство. Генеральний директор може дозволити попередню участь заявників у технічній організації до
офіційного ухвалення заявки Генеральною асамблеєю.
3.9.6 Вихід і виключення: дійсні члени, асоційовані члени і спостерігачі
Будь-який член може вийти зі складу членів, надавши сповіщення про це генеральному директорові. За умови, що сповіщення надане до 30 вересня, вихід набуває чинності наприкінці поточного фінансового року; якщо сповіщення надане пізніше, вихід набуває чинності наприкінці наступного фінансового року.
Будь-який член може бути виключений після сповіщення замовленим листом з підтвердженням
одержання, якщо він скоїв суттєве порушення своїх зобов’язань як члена.
Будь-який член може бути виключений зі складу членів, якщо він не сплатив усі свої внески
упродовж дев’яноста днів після відправки останньої вимоги сплати, зробленої генеральним директором
у вигляді замовленого листа з підтвердженням одержання.
Від початку дев’яностоденного терміну, зазначеного у попередньому параграфі, і до повної сплати право члена голосувати на зборах Генеральної асамблеї і брати участь у роботі будь-якого спеціального комітету й органах в технічній організації призупиняється.
Виключення члена вирішується Генеральною асамблеєю. Цей член має право надати пояснення
Генеральній асамблеї. Голосування щодо виключення члена проводиться таємно. Виключення набуває
чинності від дати, встановленої Генеральною асамблеєю. Цей член сповіщається про рішення замовленим листом з підтвердженням одержання.
3.9.7 Статус радників
Спеціальний статус радників мають представники Європейської Комісії, а також представники
секретаріату Європейської асоціації вільної торгівлі.
Радники мають право бути присутніми на зборах Генеральної асамблеї і можуть брати участь у
роботі правління, спеціальних комітетів і технічної організації без право голосу.
3.9.8 Внески до бюджету ЕТСІ
1 Внески до бюджету ЕТСІ, що підлягають сплаті дійсним або асоційованим членом, повинні бути
пропорційними кількості юнітів класу внеску, застосовному до його категорії членства, як визначено
шкалами, наведеними у пункті 2 і 5 нижче. У виняткових випадках від дійсного або асоційованого члена
може потребуватися мінімальний внесок до бюджету ЕТСІ, щоб дозволити цьому членові участь у партнерському проекті. Перший юніт внеску надає членові право періодично безкоштовно одержувати усі
матеріали ЕТСІ. Таким чином, річний внесок для члена з n юнітами є еквівалентним сумі першого юніта і
добутку (n-1) юнітів внеску.
2 Для адміністрації клас внеску визначається відповідно до останнього опублікованого або доступного в інший спосіб розміру валового внутрішнього продукту (ВВП) своєї країни таким чином:
ВВП у 109
Кількість
Клас внеску
ЄВРО
юнітів
1
до 7
1
2
8 - 23
2
3
24 - 40
3
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4
5
6
7
8
9
10
11

41 - 55
56 - 70
71 - 135
136 - 200
201 - 350
351 - 500
501 - 800
Понад

6
9
13
18
24
30
37
45

800
Клас внеску для адміністрацій асоційованих членів може коригуватися генеральним директором
з урахуванням будь-яких конкретних обставин.
3 Крім того, як передбачено у пункті 1.1 цих Правил процедури, адміністрація, яка є ще й мережевим оператором, мусить також робити внесок як дійсний член у цій останній категорії за шкалою, наведеною у пункті 5 нижче.
4 Якщо будь-яка країна має більше одного члена-адміністрації, один із цих членів повинен робити внески за шкалою, наведеною у пункті 2 вище, а інший додатковий член (члени) повинні вносити 1
юніт.
5 Для дійсного або асоційованого члена будь-якої іншої категорії клас внеску визначається відповідно до останнього опублікованого або доступного в інший спосіб розміру його обороту, пов’язаного з
електронним зв’язком, або його еквіваленту.
6 Оборот члена, пов’язаний електронним зв’язком, визначається як світовий оборот, забезпечений усіма виробами й послугами члена, на які поширюється компетенція ЕТСІ в частині розробки стандартів.
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7 Компанії більш ніж з одним членством від однієї групи компаній можуть або:
а) не ураховувати оборот, пов’язаний з електронним зв’язком, що відноситься до операцій між
компаніями тієї самої групи (іноді відомих як внутрішньофірмова торгівля), при визначенні класу внеску,
або
б) заявити про «багаточленство» (multiple membership), яке складається з «групового» членства з
його оборотом, пов’язаним з електронним зв’язком, оціненим за даними бухгалтерського обліку усієї
групи, й одного або кількох додаткових членств, за які треба платити 1 юніт.
8 Адміністрація Мальти має право на 50% знижку внеску за шкалою у пункті 2 вище.
9 Асоціації користувачів або асоціації виробників і дилерів тієї самої галузі виробництва сплачують 1 юніт.
10 Крім того, некомерційні асоціації користувачів мають право сплачувати менший перший юніт
внеску.
11 Платежі, що нараховуються спостерігачам, зважують на будь-які взаємні домовленості.

3.10 Додаток до глави - Настанова про приєднання афілійованих членів до статуту національного членства CEN
Зміст цієї настанови є у відповідності з настановами, розробленими в CENELEC. Ця настанова розроблена, беручи до уваги деякі ключові ідеї:

афіліювання вже забезпечує умови для широкої добровільної участі у роботі CEN. Дійсне
членство надає додаткових прав (прав голосу), але й покладає жорсткі зобов’язання, які мають CENс лише для економік, що добре просунулися в процесі інтеграції в Європейський внутрішній ринок;

деякі з цих зобов’язань безпосередньо стосуються самого національного органакандидата зі стандартизації, але інші опосередковано пов’язані з його внутрішньодержавним середовищем, особливо з законодавчою концептуальною основою для технічного законодавства;

нові національні члени CEN повинні бути у змозі впоратися із темпом роботи системи
CEN, щоб повністю вигравати від неї, і не уповільнювати розвиток CEN, який регулюється потребами ринку;

у цілому, процес приєднання до членства у CEN повинен розглядатися CEN, а також організацією-кандидатом як один із важливих кроків до повної участі зацікавлених країн у Європейському
внутрішньому ринкові. Тому цей крок має бути зроблений своєчасно, в контексті просування до внутрішнього ринку ЄС.
Може бути лише один національний член для кожної країни. Національний орган зі стандартизації приймається як національний член CEN за умови, що він

зобов’язується дотримуватися правил, викладених у статуті (що домислює спроможність
дотримуватися також положень Правил процедури й (або) інших внутрішніх рішень);

зобов’язується дотримуватися Кодексу CEN;

подає письмову заяву на прийняття в члени асоціації;

одержує згоду Генеральної асамблеї (одностайну – утримання виключаються).
Умови членства
Для того щоб забезпечити – у відповідності з політикою ЄС – щоб членство у CEN було значущим
кроком, мають бути встановлені наступні умови для мети приєднання до членів CEN:
Умова 1
Має бути «європейська угода» або еквівалентна угода між ЄС або ЕFTA і країною-кандидатом,
яка встановлює перехідний період для приєднання до ЄС або ЕFTA.
Умова 2
Процес зближення національної системи із системою ЄС/ЕFTA має дійти такої точки, що

існує і повністю працездатна конкретна законодавча концептуальна основа для необов’язкової стандартизації;

технічне законодавство, що існувало досі, яке б дозволяло прийняття (або залишення)
технічних правил, що суперечать європейським стандартам, таким чином примушуючи національний
орган зі стандартизації або повністю не впроваджувати європейські стандарти, або просити систематичних "A"-відхилень, якомога скасовано або змінено у такий спосіб, що дозволяє європейським стандартам відігравати таку саму роль на цьому ринку, яку вони відіграють на Внутрішньому Ринку. Переважним
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шляхом досягнення цього результату є зближення основних комплектів технічного законодавства з чинними директивами в ЄС і Європейській економічній зоні або еквівалентним законодавством у Швейцарії;

є повне застосування принаймні частини директиви 98/34/ЄC зі змінами й доповненнями
директивою 98/48/ЄC, що стосується діяльності зі стандартизації.
Умова 3
Має бути наданий доказ того, що організація-кандидат визнана у своїй країні як офіційний орган
зі стандартизації, компетентний в усіх сферах компетентності самого CEN (що охоплює усі економічні
сектори за винятком тих, що охоплені CENELEC і ЕТСІ). Акти делегованого законодавства, застосовні до
національного органу зі стандартизації, мають бути повністю сумісними з режимом організації необов’язкової стандартизації, який діє в CEN.
Умова 4
З очевидних причин незалежності і справедливого ставлення до інших членів CEN, кандидати
мають сплачувати їх національні членські внески при прийнятті як національні члени CEN. Відповідний
внесок має підлягати сплаті з 1 січня після їх приєднання до дійсних членів.
Умова 5
Кожен член CEN повинен підтримувати понад 2000 офіційних процесів на рік, що безумовно потребує засобів, компетентності й знання справи на національному рівні. Крім того, очікується, що члени
CEN передаватимуть свій досвід і знання справи технічним комітетам, сфери компетенції яких відповідає
сферам діяльності їх національної економіки.
У цьому відношенні кандидат повинен надати доказ своєї здатності ефективно справлятися із
цими проблемами. Як елемент цього доказу, має бути розглянута історія кандидата упродовж його участі в якості афілійованого члена у технічній роботі. Участь афілійованого члена у роботі технічних комітеті/підкомітетів/робочих груп у частині кількості експертів є важливим елементом, який, однак, потрібно
оцінювати відносно економічного розміру країн. Крім того, слід зважувати на «якість» (пасивне – активне) цієї участі. З цього питання Керівний центр CEN надасть національним членам CEN документацію і
свідчення цього залучення
Умова 6
Що стосується формальної участі у процесах CEN, необхідно, щоб організація-кандидат мала
працюючі телекомунікації (включаючи електронну пошту й Інтернет) й ІТ-інфраструктуру, які дозволять
їй ефективно справлятися з великим об’ємом передачі даних і документів у системі CEN і брати участь у
процесі голосування (електронного голосування).
Умова 7
Прийняттю кандидата дійсним членом мають передувати 80% впроваджень [європейських стандартів]. Для решти впроваджень і для скасування суперечних документів, що залишилися, має бути запропонований прийнятний графік.
Умова 8
У відповідності до існуючих правил CEN, кандидат має приготуватися до участі у процедурі сповіщення про свою національну роботу, яка включає "режим бездіяльності", тобто зупинки усієї національної роботи у сферах узгоджених європейських робіт. Має бути представлений доказ [наявності] відповідних Правил процедури організацій-кандидатів.
Умова 9
Кандидат повинен надати доказ, що в його країні політика CEN/CENELEC щодо авторських прав і
прав на користування відповідно до угоди про користування може бути належним чином імплементована, зважуючи на чинне (або заплановане) національне законодавство про захист прав на інтелектуальну власність. Крім того, кандидат мусить продемонструвати, що його комерційна політика узгоджується із застереженнями й умовами настанови CEN/CENELEC 10, яка встановлює узгоджену політику поширення й продажу публікацій CEN/CENELEC.
Обробка заяв

Відповідно до статті 7 статуту, CEN має бути направлений офіційний лист із заявою. Цей
лист має надавати доказ, і до нього має додаватися підтверджуючий файл з питань, розроблених у цьому документі (особливо щодо демонстрації відповідності вищенаведеним критеріям 1-9).

При одержанні зазначених файлу і листа генеральний секретар CEN після консультації з
президентом і віце-президентами доручить двом незалежним експертам проаналізувати документацію і
підготовити звіт, пов’язаний з умовами прийняття.
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Буде організована консультація з Секретаріатом ЄС і ЕFTA.
Буде організована консультація з CENELEC/ЕТСІ (особливо з питання пропорційного голо-

сування).

На основі елементів 6.2, 6.3 і 6.4 (статут CEN) розпочнуться переговори між CEN і кандидатом про умови приєднання до членів і, зокрема, щодо календаря і надання пропорційного голосу.

Передача заповненої справи Адміністративній раді CEN для рекомендації Генеральній
асамблеї.

Голосування Генеральною асамблеєю відповідно до статті 7.1 (статуту CEN), пункт 3 (одностайність – утримування виключаються).

Афілійовані члени CEN: Азербайджан, Албанія, Бєларусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія,
Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, колишня республіка Югославії Македонія, Марокко, Республіка Молдова, Сербія, Туніс, Туреччина, Україна, Чорногорія
Афілійовані члени CENELEC: Албанія, Бєларусь, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Лівія, колишня республіка Югославії Македонія, Сербія, Туніс, Туреччина, Україна, Чорногорія
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4 РОБОЧІ ПРОЦЕДУРИ В CEN, CENELEC І ЕТСІ
Робочі процедури для процесу розробки стандартів наказані у частині другій Правил процедури
CEN/CENELEC і в Технічних робочих процедурах ЕТСІ.

4.1 Правила процедури CEN/CENELEC, частина 2: «Загальні правила для робіт зі стандартизації»
4.1.1 Цілі
У цій частині Правил процедури CEN/CENELEC дається загальна концептуальна основа, на якій
CEN/CENELEC здійснюють свою роботу зі стандартизації.
У цій частині описуються (у наступному порядку) організаційні структури CEN/CENELEC для роботи зі стандартизації, основні акти внутрішнього регулювання, які підтримують роботу, й основні процедури, яких необхідно дотримуватися при розробці, випуску, ухваленні і впровадженні публікацій, які виникають в результаті роботи CEN/CENELEC зі стандартизації.
Включені додатки, в яких міститься додатковий настановний матеріал або значні аспекти роботи,
специфічні тій чи іншій організації.
4.1.2 Матеріали
Портфель документів, що пропонуються CEN/CENELEC, разом відомих як публікації CEN/CENELEC:
європейські стандарти,
технічні специфікації,
технічні звіти,
настанови,
документи гармонізації (лише CENELEC),
угоди робочого семінару CEN/CENELEC,
Європейські стандарти і документи гармонізації є «регіональними стандартами» в сенсі
визначень ISO/IEC.
CEN/CENELEC доповнили й розширили свій портфель документів як відповідь на потребу ринку і
прийняття того, що є певні сфери економічної/промислової діяльності, в яких рівень консенсусу, який
вимагається європейським стандартом, не потрібен, але украй важливою є швидкість розробки документу. Однак у багатьох випадках основною потребою ще й досі є формальний процес стандартизації з
найширшим консенсусом і прозорістю, який продовжує бути центром зосередження уваги CEN/CENELEC.
У минулому були і ще й досі залишаються три основних основаних на консенсусі типи документів, розроблюваних в CEN/CENELEC: європейські стандарти, документи гармонізації і європейські попередні стандарти (предстандарти).
4.1.3 Політики
Є низка загальних політик, відповідно до яких діють як CEN, так і CENELEC, хоча кожен має власні
специфічні правила, що відбивають особливості роботи кожної організації. Ці основні політики охоплюють режим бездіяльності, голосування, оскарження, мову, авторське право і доступність документів.
4.1.4 Терміни й визначення
Для цілей цих правил застосовуються наступні терміни і визначення на додаток до наведених у
європейський стандарт 45020:1998 «Загальні терміни і визначення у галузі стандартизації й суміжних
видів діяльності». Див. також Правила процедури CEN/CENELEC, частина 3.

Гармонізація (національних стандартів)
Відвертання або усунення відмінностей у технічному змісті стандартів, які мають однакову галузь
застосування, особливо ті відмінності, які можуть створити перепони торгівлі.
Гармонізація цих стандартів вважається досягнутою, якщо вироби, виготовлені в одній країні,
можуть вважатися такими, що відповідають – без переробки – стандартам інших країн і vice versa (навпаки – лат.).
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Проект стандартів
Стаття робіт у програмі розробки стандартів, яка має на меті призвести до випуску нового, зміненого або переглянутого стандарту.

Технічний орган
Узагальнюючий термін, що описує технічні комітети, підкомітети, і робочі групи цільового призначення of Технічна рада CEN/CENELEC, усі з яких складаються з національних делегацій.

Базовий документ
Документ, представлений для опитування через процедуру опитувальних листів або для обговорення у технічному органі для прийняття як публікації CEN/CENELEC.

Європейський стандарт
Стандарт, який прийнятий CEN/CENELEC і несе з собою зобов’язання впровадження як ідентичний національний стандарт і скасування суперечних йому національних стандартів.
Термій “гармонізований стандарт” – це термін, що вживається в контексті директив «Нового підходу».

Технічні специфікації
Документ, прийнятий CEN/CENELEC, для котрого існує майбутня можливість домовленості про
європейський стандарт, але для якого на разі
−
необхідно підтримку для ухвалення як європейського стандарту одержати неможливо;
−
є сумнів щодо досягнення консенсусу;
−
його предмет ще й досі перебуває на стадії технічної розробки, або
−
є інша причина, що перешкоджає негайній публікації як європейського стандарту.
Будь-яка технічна специфікація не повинна суперечити будь-якому існуючому європейському
стандарту.

Технічний звіт
Документ, прийнятий CEN/CENELEC, який містить інформаційний матеріал, не придатний для публікації як європейський стандарт або технічна специфікація. Технічній звіт може містити, наприклад,
дані, одержані за результатами огляду, проведеного серед національних членів CEN/CENELEC, дані про
роботи в інших організаціях, або дані про “сучасний рівень” щодо національних стандартів з конкретного предмету.

Настанова
Документ, опублікований CEN або CENELEC, який приводить правила, орієнтировку, пораду або
рекомендації стосовно європейської стандартизації.
Настанови можуть присвячуватися питанням, що представляють інтерес для усіх користувачів
документів, що публікуються CEN і CENELEC.

Документ гармонізації
Стандарт CENELEC, що несе з собою зобов’язання бути впровадженим на національному рівні,
принаймні через публічне повідомлення номеру і назви документу гармонізації і скасування будь-яких
суперечних йому національних стандартів

Угода робочого семінару CEN/CENELEC
Угода CEN/CENELEC, розроблена робочим семінаром, яка відбиває консенсус визначених фізичних осіб й організацій, відповідальних за її зміст.

Зміна
Ратифікований додатковий документ до європейського стандарту (і документу гармонізації для
CENELEC), який вже надісланий національним членам CEN/CENELEC для національного впровадження,
який необхідно читати разом із цим європейським стандартом (і документом гармонізації для CENELEC),
і який змінює й (або) доповнює попередньо узгоджені технічні положення у цьому європейському стандарті (і документі гармонізації для CENELEC).

Перелік помилок
Додатковий документ до однієї, двох або трьох версій публікації CEN/CENELEC, який виправляє
одну або кілька помилок або неясностей, ненавмисно внесених при розробці або друці, які могли призвести до неправильного або небезпечного застосування цих версій.

Суперечний національний стандарт
Національний стандарт, із такою самою галуззю застосування, що і будь-який європейський стандарт (і документ гармонізації для CENELEC), який містить вимоги, що суперечать вимогам цього європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC).
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Звичайна зміна
Зміна, доповнення до змісту базового документу або вилучення з нього, що ухвалені
CEN/CENELEC і, таким чином, утворюють частину європейського стандарту (і документу гармонізації для
CENELEC).

Особлива національна умова
Національна характеристика або практика, які не можуть змінитися упродовж тривалого часу,
наприклад, кліматичні умови, умови електричного заземлення.
Якщо вона справляє вплив на гармонізацію, вона утворює частину європейського стандарту (і
документу гармонізації для CENELEC).

Національне відхилення
Зміна, доповнення до змісту європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC) або
вилучення з нього, здійснені у національному стандарт із такою самою галуззю застосування, що і європейський стандарт (і документ гармонізації для CENELEC).
Воно не утворює частину європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC).

A-відхилення
Національне відхилення від європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC) через регламенти (нормативно-правові акти), зміна яких на разі є поза компетенції національного члена
CEN/CENELEC.
Якщо стандарти підпадають під директиви ЄС, то думка Комісії європейських спільнот (OJ № C
59, 1982-03-09) полягає у тому, що наслідком рішенням Європейського суду у справі 815/79 Кремоніні
проти Вранковича (Cremonini/Vrankovich) (Звіти Європейського суду за 1980 рік, стор. 3583) є те, що дотримання A-відхилень вже не є обов’язковим, і що вільне переміщення виробів, які відповідають цьому
стандарту, не повинне обмежуватися в ЄС, за винятком обмеження за захисною процедурою, передбаченою у відповідний директиві.

B-відхилення
Національне відхилення від документу гармонізації через конкретні технічні вимоги, дозволене
упродовж зазначеного перехідного періоду.

Дата ратифікації
Дата, в яку Технічна рада повідомляє про ухвалення європейського стандарту (і документ гармонізації для CENELEC), і від якої про стандарт можна казати як про ухвалений.

Дата доступності
Дата, в яку остаточний в версіях на офіційних мовах ухваленої публікації CEN/CENELEC розповсюджується Центральним секретаріатом.

Дата оголошення
Крайня дата, до якої існування європейського стандарту (і документ гармонізації для CENELEC),
технічної специфікації або угоди робочого семінару має бути оголошеним на національному рівні.

Дата публікації
Крайня дата, до якої європейський стандарт має бути впроваджений на національному рівні
шляхом публікації ідентичного національного стандарту або підтвердження.

Дата скасування
Крайня дата, до якої національні стандарти, що суперечать європейському стандарту (і документу гармонізації для CENELEC), мають бути скасованими.

Остаточний текст
Текст, розповсюджуваний Центральним секретаріатом після ухвалення публікації CEN/CENELEC
4.1.5 Організаційна структуру і відповідальності за роботу зі стандартизації

Технічна рада
Технічна рада відповідає за керування програмою розробки стандартів і сприяння її швидкого
виконання Центральним секретаріатом, технічними комітетами й іншими органами.

Технічні комітети
Технічні комітети створюються Технічною радою з точними назвами й сферами компетенції для
розробки публікацій CEN/CENELEC.
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Технічні комітети повинні принципово ураховувати будь-які роботи ISO/IEC, що входять в сферу їх
компетенції, разом із даними, які можуть надаватися членами й іншими відповідними організаціями, і
роботи над пов’язаними темами у будь-яких інших технічних комітетах.
Кожен Технічний комітет складає й узгоджує з Технічною радою програму робіт з точною назвою, обсягом і плановими контрольними датами для критичних стадій кожного проекту. Ці контрольні
дати переглядаються принаймні кожного року.

Підкомітети
У принципі, технічний комітет повинен діяти через робочі групи. Однак технічним комітетом можуть створюватися підкомітети, відповідальні за велику програму робіт.

Робочі групи
Робоча група створюється технічним комітетом або підкомітетом для виконання конкретного короткострокового завдання упродовж встановленого терміну і після завершення виконання завдання зазвичай розпускається органом, що її створив.

Інші технічні органи
Робочі групи цільового призначення Технічної ради
Робоча група цільового призначення Технічної ради – це технічний орган, створений Технічною
радою з метою виконання конкретного короткострокового завдання зі стандартизації упродовж встановленого терміну, який складається з голови і національних делегацій.
Редакційні комітети
Кожен технічний комітет, як тільки-но починає роботу, повинен створити редакційний комітет.
Редакційний комітет надає підтримку секретарю технічного комітету з редакційної і мовної валідації текстів.
4.1.6 Режим бездіяльності
Бездіяльність – це зобов’язання, прийняте національними членами CEN/CENELEC, не вживати
будь-яких дій, чи то упродовж підготовки європейського стандарту (і документу гармонізації для
CENELEC), чи то після його ухвалення, які б могли зашкодити наміченій гармонізації і,
зокрема, не опубліковувати новий або переглянутий національний стандарт, який не повністю узгоджується з існуючим європейським стандартом (і документом гармонізації для CENELEC).
4.1.7 Політика голосування
В усіх випадках, коли потрібне рішення, необхідно докладати усіх зусиль, щоб досягти одностайності. Якщо регламенти (нормативно-правові акти) або умови, змінити які є поза його компетенції, не
дозволяють членові впровадити рішення, він, однак, мусить робити усе, що в його силах, щоб внести
необхідні зміни.
Рішення при голосування може прийматися відкритим голосуванням на зборах або засіданні або
заочно без проведення зборів (засідання). Якщо рішення приймається голосуванням, відповідно до положень статутів CEN/CENELEC можуть голосувати лише члени і лише за принципом один член – один голос. Утримання як голос не враховується. У випадках необхідності проведення голосування рішення
приймаються простою більшістю голосів голосуючих.
Є чотири випадки, коли на додаток до вимоги щодо простої більшості, голосам, відданим членами, надаватиметься конкретна вага. Це такі випадки:
а) офіційне ухвалення європейського стандарту і документу гармонізації;
б) офіційне ухвалення технічної специфікації;
в) будь-яке ініціювання статті робіт з розробки європейського стандарту або технічної специфікації у технічному комітеті CEN;
г) ухвалення B-відхилень (лише для документів гармонізації).
Голоси у випадках б), в) і г) можуть віддаватися на зборах (засіданнях).
У кожному випадку оцінка здійснюється відповідальним органом CEN/CENELEC, який розподіляє
дані ваги, щоб визначити результат.
Підрахунок пропорційних голосів
Спочатку підраховуються голоси всіх членів, і пропозиція приймається, якщо за неї віддані
71,00% або більше пропорційних голосів (утримання не підраховуються).
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Якщо пропозиція не прийнята, тоді окремо підраховуються голоси членів з Європейської економічної зони. Пропозиція приймається, якщо за неї віддані 71,00% або більше пропорційних голосів цими
країнами (утримання не підраховуються).
Наслідки голосування за впровадження європейських стандартів (і документів гармонізації
для CENELEC)
У випадку ухвалення європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC) усі національні члени CEN/CENELEC зобов’язані впровадити його (але див. пункт 7.1.2).
Якщо європейський стандарт (і документ гармонізації для CENELEC) не ухвалений усіма національними членами CEN/CENELEC, але ухвалений національними членами CEN/CENELEC з країн Європейської економічної зони, усі національні члени CEN/CENELEC з країн Європейської економічної зони зобов’язані впровадити його разом із тими національними членами CEN/CENELEC не з країн Європейської
економічної зони, які голосували «за».

4.1.8 Політика оскаржень
Кожен член може оскаржити будь-яку дію або бездіяльність з боку будь-якого технічного комітету, іншого органу або посадової особи CEN/CENELEC, якщо цей член вважає, що ця дія або бездіяльність
не відповідає статутам або Правилам процедури CEN/CENELEC або в інший спосіб цілям CEN/CENELEC,
або не є у кращих інтересах європейського ринку або таких турбот громадськості, як безпека, здоров’я
або навколишнє середовище. Оскарження з питань, що виникають внаслідок зборів (засідань) або голосування, мають подаватися упродовж двох місяців після одержання членами звіту про відповідні збори
(засідання) або заочне голосування.
4.1.9 Мовна політика
Офіційними мовами CEN/CENELEC є англійська, французька й німецька. Делегати, які беруть
участь у зборах (засіданнях) усіх органів CEN/CENELEC, повинні бути в змозі висловлюватися англійською,
французькою або німецькою мовою і здатними розуміти принаймні одну з цих трьох мов.
Проекти європейських стандартів (і документів гармонізації для CENELEC) готуються на трьох
офіційних мовах, якщо Технічною радою не узгоджено інакше. За версію на своїй мові відповідає відповідний національний член CEN/CENELEC.
Використання мов у технічній роботі
Голова і секретаріат технічного органу або голова робочої групи відповідають за вирішення мовного питання на зборах (засіданні) у спосіб, прийнятний для учасників, із дотриманням загальних правил
CEN і CENELEC, якщо доречно.
Документи
Документи повинні бути на одній або кількох з офіційних мов CEN/CENELEC, яка або які є відповідними.
Зобов’язання для авторів або секретаріатів надавати переклади документів і циркулярів, складених на одній з офіційних мов. Однак офіційні резолюції (якщо не узгоджено інакше) повинні завжди видаватися на усіх трьох офіційних мовах.
4.1.10 Підготовка публікацій CEN/CENELEC
CEN/CENELEC мають справи з точними й обмеженими предметами, для яких стандартизація очевидно й терміново потрібна, якими можна займатися при інтенсивній роботі, і які ухвалені для включення в їх програму робіт.
Запити національного походження на проведення CEN/CENELEC робіт зі стандартизації представляються на розгляд відповідному національному членові CEN/CENELEC, який може подавати пропозиції
про нові проекти Технічній раді, використовуючи відповідну форму, надану Центральним секретаріатом.
Крім того, пропозиції можуть подаватися технічними органами CEN/CENELEC, Європейською Комісією або секретаріатом ЕFTA, міжнародними організаціями або європейськими торговими, професіональними, технічними або науковими організаціями. Ці пропозиції подаються Центральному секретаріату на відповідний формі, наданій Центральним секретаріатом, для пред’явлення Технічній раді.
Технічна рада вирішує, займатися чи не займатися проектом, і, якщо так, як займатися з огляду
на усю відповідну інформацію.
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Остаточні рішення щодо включення нових проектів до програми робіт існуючого технічного комітету або робочої групи цільового призначення Технічної ради або необхідності створити новий технічний
комітет або робочу групу цільового призначення Технічної ради для виконання запропонованої роботи
приймає Технічна рада.
4.1.11 Підготовка європейських стандартів
Європейський стандарт – це нормативний документ, розроблений CEN/CENELEC для широкого
користування на трьох офіційних мовах. Розробка європейського стандарту включає опитування громадськості з подальшим ухваленням при пропорційному голосуванні національними членами CEN/CENELEC
й остаточною ратифікацією. Європейський стандарт оголошується на національному рівні, публікується
або підтверджується як ідентичний національний стандарт, і кожний суперечний національний стандарт
скасовується. Зміст будь-якого європейського стандарту не суперечить змісту будь-якого іншого європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC). Європейський стандарт періодично аналізується. Під час розробки й усього терміну дії європейського стандарту застосовується режим бездіяльності.
Як основа для європейського стандарту, спочатку з’ясовується:
a)
чи є опублікована міжнародна робота у даній галузі, і чи буде ця міжнародна робота
прийнятна як європейський стандарт;
b)
чи може розроблюватися ця робота в рамках міжнародних угод, які CEN і CENELEC мають з ISO і IEC відповідно.
У випадку a) оцінку опублікованого міжнародного документу щодо прийнятності для передачі на
офіційне голосування як європейського стандарту уможливлює «Процедура опитувальних листів»
У випадку b) робота може пропонуватися міжнародним організаціям для її проведення в міжнародній організації з паралельним ухваленням, здійснюваним європейською організацією відповідно до
умов Віденської угоди (для CEN і ISO) або Дрезденської угоди (для CENELEC і IEC).
У випадку відсутності будь-якої відповідної міжнародної роботи у запропонованій новій сфері діяльності, можливі наступні варіанти:
a)
передача будь-якого іншого опублікованого документу (після вирішення питань авторських прав) на процедуру опитувальних листів для з’ясування її прийнятності для передачі на офіційне голосування як європейського стандарту;
b)
передача пропозиції відповідному асоційованому органові для підготовки європейського
предстандарту;
c)
підготовка європейського стандарту технічним комітетом або робочою групою цільового
призначення Технічної ради.
Європейський стандарт може бути результатом застосування угод про співробітництво між ISO і
CEN та IEC і CENELEC, процедури опитувальних листів, роботи технічного комітету або сполучення цих
процесів. Крім того, документи можуть бути прийнятними для обробки одноступінчастою процедурою
прийняття.
Процедура опитувальних листів
Процедура опитувальних листів дозволяє Технічній раді з’ясовувати:

чи існує достатній інтерес в гармонізації із запропонованого предмету;

існуючу ступінь національної гармонізації з даним базовим документом, і

чи буде цей документ прийнятним як європейський стандарт.
Процедура опитувальних листів служить тій самій меті, що й опитування CEN/CENELEC.
Процедура опитувальних листів має два застосування:

для повністю нового базового документу з використанням первинного опитувального листа;

для переглянутого базового документу, попередня редакція якого вже прийнята як європейський стандарт, з використанням поновлювального опитувального листа.
Обидва опитувальні листи (первинний і поновлювальний) розсилаються членам Центральним
секретаріатом з трьома місяцями як нормальний крайній термін для відповідей. Члени повинні включити в свої відповіді найповнішу інформацію, що стосується пропозицій про звичайні зміни, особливі національні умови, запити щодо національних відхилень тощо. Результати первинних/поновлювальних опитувальних листів разом із будь-якими одержаними зауваженнями розсилаються Центральним секретаріатом без затримки.
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Межа між національними стандартами і національними регламентами варіюється від країни до
країни. Тому члени повинні докладно пояснити вплив національних регламентів і обов’язково випробування й ухвалення на гармонізацію.
За результатами оцінки відповідей і зауважень на опитувальні листи Технічний комітет або Технічна рада приймає відповідне рішення.
Процедура технічного комітету
Успішні робочі проекти документів направляються відповідальному технічному органу для зауважень. В CEN принаймні один робочий проект документу направляється органу, який призначив розробника, для відому, а не для технічного опитування.
При досягненні консенсусу текст, узгоджений технічним органом, направляється секретаріатом
технічного комітету Центральному секретаріату для присвоєння номеру предстандарту і розповсюдження серед національних членів CEN/CENELEC для зауважень громадськості. Ця процедура зветься «опитуванням CEN/CENELEC».
Період, надаваний для опитування CEN/CENELEC, зазвичай складає п’ять місяців.
Результати опитування CEN/CENELEC разом із будь-якими одержаними зауваженнями розсилаються секретаріатом технічного комітету без затримки.
Якщо результати свідчать про достатню згоду, переважно, одностайну, зі змістом проекту, секретаріат технічного комітету готує для ухвалення остаточний текст з урахуванням технічним комітетом
будь-яких одержаних технічних зауважень.
Якщо результати опитування CEN/CENELEC свідчать про те, що досягнута недостатня згода, Технічний комітет може вирішити провести друге опитування тривалістю зазвичай два, максимум чотири місяці. Подальші опитування не дозволяються. Крім того, технічний комітет може розглянути можливість
публікації іншої публікації CEN/CENELEC.
Якщо Технічний комітет не в змозі завершити розробку європейського стандарту у встановлені
контрольні строки або не в змозі продовжувати підготовку через зазначені причини, секретаріат технічного комітету повинен негайно підготувати для Технічної ради звіт про ситуацію, що склалася. Цей звіт
повинен включати опис стану розробки на дану дату, з усіма узгодженнями і розбіжностями, відомості
про характер перепон (технічні, економічні, регулятивні, законодавчі або інші), які виникали під час роботи, й оцінку можливості досягнення потрібних результатів упродовж будь-яких подовжених намічених
строків. Після розгляду цього звіту Технічна рада вирішує, чи продовжуватиметься робота з новими наміченими строками, чи вона має продовжуватися як робота над альтернативною публікацією, чи роботу
необхідно зупинити.
4.1.12 Ухвалення
Ухвалення остаточного тексту предстандарту (скорочено FprEN) здійснюється шляхом офіційного
голосування членів. Термін голосування – два місяці. У CEN запит на подовження цього терміну на один
місяць може задовольнятися за умови, що цей запит зроблений упродовж першого місяця терміну голосування.
Застосовується процедура пропорційного голосування. Усі голоси – безумовні. Втім, можуть вноситися зауваження редакційного характеру. Усі голоси «проти» мають супроводжуватися їх обґрунтуванням.
Центральний секретаріат після консультацій з головою і секретаріатом (за наявності) технічного
комітету готує звіт про результати голосування і розсилає його членам для відому і Технічній раді для
дій.
Якщо результати голосування позитивні, і якщо не подане оскарження, Технічна рада відмічає
ухвалення європейського стандарту, відмічає або встановлює намічену дату доступності й узгоджує дати
для національного впровадження, тобто дату оголошення європейського стандарту, дату публікації ідентичних національних стандартів або підтверджень і дату скасування суперечних національних стандартів.
Якщо результати голосування негативні, Технічна рада вирішує, які подальші дії слід вжити, і чи
не треба відмінити режим бездіяльності.
Перед тим як європейський стандарт може бути зроблений доступним, перевіряється його остаточних текст на офіційних мовах. Будь-які подальші зміни вже неможливі, за винятком змін за процедурами поновлення і змін і доповнень.
Примірники остаточних текстів на офіційних мовах розсилаються Центральним секретаріатом.
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4.1.13 Одноступінчаста процедура прийняття
Одноступінчаста процедура прийняття може застосовуватися до будь-якого типу документу,
яким би не було його походження, з метою досягти швидкого ухвалення європейського стандарту, якщо
є підстави припускати, що документ є прийнятним на європейському рівні.
Для базового документу одноступінчаста процедура прийняття поєднує процедуру опитувальних
листів й офіційне голосування.
Для документу технічного комітету одноступінчаста процедура прийняття поєднує опитування
CEN/CENELEC й офіційне голосування.
Одноступінчаста процедура прийняття застосовується Центральним секретаріатом після погодження

з технічним комітетом для документу, що відноситься до ухваленого проекту розробки
стандартів, або

з Технічною радою в усіх інших випадках.
Якщо – і лише після узгодження з Технічною радою або відповідальним технічним комітетом –
одноступінчаста процедура прийняття застосовується до тексту, наявному лише на одній з офіційних
мов, інші дві мовні редакції мають бути наявними упродовж двох місяців після застосування одноступінчастої процедури прийняття, якщо Технічна рада не прийме інше рішення.
Стадії цієї процедури:

представлення документу Центральним секретаріатом національним членам
CEN/CENELEC зазвичай терміну п’ять місяців;

голосування кожним членом до закінчення терміну голосування з використанням відповідної форми, наданої Центральним секретаріатом;

підготовка Центральним секретаріатом звіту про результати голосування.
Якщо результати голосування позитивні, Центральний секретаріат кореспонденцією інформує
членів Технічної ради про результати голосування і про запропоновані дати доступності і впровадження,
не розсилаючи тексти. Прийняття результатів служить офіційною ратифікацією. Технічний комітет або
секретаріат зі звітності перевіряють будь-які редакційні зауваження, щоб підготувати остаточний текст
європейського стандарту для розсилання у встановлену дату доступності або раніше.
Якщо результати голосування негативні, документ відсилається назад відповідальному технічному комітетові або Технічній раді. За порадою у першому випадку від технічного комітету Технічна рада
вирішує, які подальші дії слід вжити, і чи не треба відмінити режим бездіяльності. Після узгодження з
Технічною радою документ може передаватися до другої одноступінчастої процедури прийняття або на
офіційне голосування.
4.1.14 Впровадження
Європейський стандарт впроваджується національними членами CEN/CENELEC упродовж терміну, узгодженого Технічною радою (див. підпункт 11.2.4.4), зазвичай, шість місяців від дати доступності
європейського стандарту, і сповіщається Центральному секретаріату з використанням засобів електронної передачі даних, зроблених доступними. У виняткових випадках на виправданий запит Технічна рада
може дозволити затримку дати скасування суперечних національних стандартів.
Європейський стандарт впроваджується:

шляхом надання йому статусу національного стандарту через публікацію ідентичного тексту або підтвердження і

шляхом скасування будь-яких суперечних національних стандартів.
Європейський стандарт впроваджується ідентичним за технічним змістом і представленням (за
винятком перекладу) і без будь-яких обмежень щодо застосування. Варіанти європейського стандарту –
це варіанти для користувача стандарту, а не варіанти, з яких національний член CEN/CENELEC може робити вибір національного стандарту, що впроваджує європейський стандарт.
Публікація ідентичного тексту
Будь-яка версія європейського стандарту мовою, іншою, ніж три офіційні мови, публікується відповідним національним членом CEN/CENELEC під власну відповідальність. Національний член
CEN/CENELEC у рівній мірі відповідає за точність перекладу європейського стандарту і надає на вимогу
примірник цього європейського стандарту Центральному секретаріату.
Підтвердження
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Підтвердження європейського стандарту як національного стандарту може здійснюватися шляхом публікації листа підтвердження або оголошенням в офіційному журналі національного члена
CEN/CENELEC. В обох випадках має вказуватися, що європейський стандарт ухвалений разом із номером,
назвою і датою європейського стандарту, датою, з якої підтверджений європейський стандарт стане
чинним у цій країні, і де його можна одержати. Національний член CEN/CENELEC надає на вимогу копію
листа підтвердження або оголошення Центральному секретаріату.
4.1.15 Поновлення
Упродовж його терміну дійсності європейський стандарт може поновлюватися, у разі потреби,
через
a) переліки помилок,
б) зміни й доповнення,
в) випуск нової редакції, що містить зміни й доповнення.
4.1.16 Аналіз і наслідки
Відповідальний технічний комітет мусить забезпечити періодичний аналіз європейських стандартів. В CEN періодичний аналіз проводиться з інтервалами часу не більше 5 років. За відсутності відповідального технічного комітету відповідальність за аналіз покладається на Технічну раду. В CENELEC цикл
обслуговування, описаний у додатку IEC 2001 директив ISO/IEC, пункт 5, має узгоджуватися технічним
органом CENELEC до передачі проекту європейського стандарту на офіційне голосування, і ця інформація
включається до передмови остаточної публікації.
В результаті аналізу європейський стандарт
a) підтверджується, або
б) змінюється й доповнюється, або
в) переглядається як нова редакція із новою датою, або
г) скасовується.
Остаточне рішення повідомляється усім національним членам CEN/CENELEC для дій, що мають
бути вжиті для їх національних впроваджень.
4.1.17 Підготовка технічних специфікацій
Технічна специфікація – це нормативний документ, розроблений CEN/CENELEC принаймні на одній з трьох офіційних мов. Технічна специфікація розроблюється й ухвалюється технічним органом пропорційним голосуванням національних членів CEN/CENELEC. Технічна специфікація оголошується і робиться доступною на національному рівні, але суперечні національні стандарти можуть продовжувати
свої існування. Технічна специфікація не повинна суперечити будь-якому європейському стандарту (і
документу гармонізації для CENELEC). Технічна специфікація аналізується принаймні одного разу на 3
роки.
Робота, намічена, щоб стати європейським стандартом, може публікуватися як технічна специфікація, якщо

вона не отримує недостатньої підтримки на стадії опитування CEN/CENELEC для продовження роботи над нею як над європейським стандартом,

не можна досягти консенсусу щодо передачі роботи на офіційне голосування упродовж
даного наміченого строку.
Можуть публікуватися дві або більше технічних специфікацій, якщо, наприклад, проект європейського стандарту стосується більш ніж одного класу виробу або включає альтернативні методи випробування. Відтак, технічні специфікації можуть конкурувати між собою.
Технічна специфікація може розроблюватися технічним органом CEN/CENELEC, і пропозиції також можуть направлятися технічними органами CEN/CENELEC, Європейською комісією або секретаріатом ЕFTA, міжнародними організаціями або європейськими торговими, професійними, технічними або
науковими організаціями.
Під час підготовки технічної специфікації або після її ухвалення зобов’язань щодо режиму бездіяльності не існує за винятком випадку, якщо Технічна рада конкретно вирішила таким чином.
Технічна специфікація складається якомога відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC, частина 3. Технічні специфікації випускаються принаймні на одній з офіційних мов CEN/CENELEC.
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Ухвалення
Відповідають за ухвалення технічних специфікацій технічні комітети або робочі групи цільового
призначення Технічної ради CEN/CENELEC. Технічні специфікації ухвалюються голосуванням на зборах
(засіданнях) або заочним голосуванням.
У CENELEC ухвалювати технічні специфікації дозволено й підкомітетам.
Якщо ухвалені, технічна специфікація передається незміненою Центральному секретаріату. Якщо
попередня технічна специфікація не проходить голосування, технічний комітет або робоча група цільового призначення Технічної ради CEN/CENELEC вирішує, чи направити її назад органу-розробнику, чи
продовжити роботу над нею як над альтернативною публікацією, чи припинити роботу.
Доступність
Після ухвалення Центральний секретаріат негайно робить технічну специфікацію доступною національним членам CEN/CENELEC із доданням титульної сторінки технічної специфікації, на якій наводиться уся необхідна інформація.
Національні члени CEN/CENELEC мусять оголосити факт існування технічної специфікації у такий
самий спосіб, як й у випадку європейського стандарту, і зробити технічну специфікацію доступною.
Будь-яка існуюча технічна специфікація має бути скасованою, якщо публікація наступного європейського стандарту приводить цю технічну специфікацію у протиріччя з даним європейським стандартом.
Поновлення й аналіз
Технічні специфікації ані змінюються, ані доповнюються, а лише замінюються новою редакцією з
новою датою редакції. Однак можливі переліки помилок, що публікуються Центральним секретаріатом.
Відповідальний технічний комітет або робоча група цільового призначення Технічної ради
CEN/CENELEC мусить забезпечити періодичний аналіз технічних специфікацій з інтервалами часу не більше 3 років, починаючи від їх дати доступності.
Максимальний термін дії технічної специфікації – 6 років (тобто, один трирічний термін й одне
підтвердження).
4.1.18 Підготовка технічних звітів
Технічний звіт – це довідковий документ, розроблений CEN/CENELEC принаймні на одній з трьох
офіційних мов, встановлений й ухвалений технічним органом простою більшістю голосів національних
членів CEN/CENELEC. Технічний звіт надає інформацію про технічний зміст робіт зі стандартизації.
Технічні звіти можуть використовуватися у випадках, коли вважається за термінове або доцільне
надати інформацію національним членам CEN/CENELEC, Європейській комісії, секретаріат ЕFTA або іншим урядовим або зовнішнім органам на основі зібраних даних різного роду, які зазвичай публікуються
як європейський стандарт.
Розробка
Рішення розробити технічний звіт може прийматися Технічною радою, технічним комітетом або
робочою групою цільового призначення Технічної ради CEN/CENELEC. В останніх двох випадках програма робіт цього технічного органу має включати позицію роботи з вказівкою предмету й кінцевого матеріалу, і технічний орган забезпечує ухвалення цієї позиції роботи.
У CENELEC розробляти технічні звіти дозволено й підкомітетам.
Технічні звіти складаються якомога відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC, частина 3, й
випускаються принаймні на одній з офіційних мов CEN/CENELEC.
Ухвалення
Технічний орган CEN/CENELEC, якій підготував проект технічного звіту (попереднього технічного
звіту), також відповідає за його ухвалення. Технічні звіти ухвалюються голосуванням на зборах (засіданнях) технічного органу CEN/CENELEC або заочним голосуванням національних членів CEN/CENELEC.
Якщо ухвалені, технічні звіти передаються незміненими Центральному секретаріату. Якщо попередній технічний звіт не проходить голосування, відповідальний технічний орган CEN/CENELEC технічний
орган вирішує, чи направити його назад органу-розробнику, чи припинити роботу.
Доступність
Центральний секретаріат робить ухвалену версію технічного звіту доступною національним членам CEN/CENELEC із доданням титульної сторінки технічного звіту, на якій наводиться уся необхідна інформація.
Поновлення й аналіз
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Технічні звіти ані змінюються, ані доповнюються, а лише замінюються новою редакцією з новою
датою редакції. Однак можливі переліки помилок, що публікуються Центральним секретаріатом.
Крайній термін дії для технічних звітів не встановлюється, але рекомендується, щоб відповідальний технічний орган регулярно аналізував технічні звіти, щоб забезпечити, що вони залишаються чинними.
4.1.19 Підготовка настанов
Настанова – це довідковий документ, розроблений CEN/CENELEC принаймні одній з трьох офіційних мов, встановлений й ухвалений юридичною особою CEN/CENELEC (Генеральною асамблеєю, Адміністративною радою або Технічною радою) простою більшістю голосів.
Розробка
Настанови складаються якомога відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC, частина 3, й випускаються принаймні на одній з офіційних мов CEN/CENELEC.
Ухвалення
Настанови, що надають інформацію або керівну вказівку щодо технічної роботи, ухвалюються
Технічною радою, усі інші настанови – Генеральною асамблеєю або Адміністративною радою через голосування. Якщо настанова не проходить голосування, вона направляється назад органу-розробнику.
Доступність
Після ухвалення Центральний секретаріат негайно робить настанову доступною із доданням титульної сторінки настанови, на якій наводиться уся необхідна інформація, у будь-якій відповідній формі.
Поновлення й аналіз
Настанови ані змінюються, ані доповнюються, а лише замінюються новою редакцією під тим самим номером із новою датою редакції. Однак можливі переліки помилок, що публікуються Центральним секретаріатом.
Настанови переглядаються, коли доречно, органом-розробником. Можливе й скасування у будьякий момент на підставі простої більшості в органі, який ухвалив цю настанову.
4.1.20 Переліки помилок й зміни й доповнення
Переліки помилок
Видалення друкарських, лінгвістичних або схожих помилок із тексту європейського стандарту (і
документу гармонізації для CENELEC), або технічної специфікації, або технічного обслуговування звіту,
або настанови здійснюється Центральним секретаріатом через видачу переліку помилок усім національним членам CEN/CENELEC з вимогою негайно вжити необхідних дій на національному рівні.
Такий перелік помилок не передається на будь-яку процедуру опитування або голосування. Однак якщо потрібна верифікація національними членами CEN/CENELEC, перед випуском намічене виправлення розсилається упродовж двох місяців.
Зміни й доповнення
Будь-яка зміна, доповнення або вилучення конкретних частин тексту європейського стандарту (і
документу гармонізації для CENELEC) здійснюється із дотриманням таких самих процедур, як і для вихідного тексту. У термінових випадках Технічна рада може скоротити терміни для цих процедур.
Якщо базовий документ підтверджується європейським стандартом (і документом гармонізації
для CENELEC), будь-яка подальша зміна цього базового документа може здійснювати за допомогою поновлювального опитувального листа.
Результатом ухвалення проекту змін і доповнень є публікація нової редакції відповідного європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC) або публікація самих змін і доповнень залежно від характеру змін і доповнень. Перевага має віддаватися випуску нової редакції стандарту. Допускається публікувати не більше трьох окремих змін і доповнень до європейського стандарту (і документу
гармонізації для CENELEC).
Національні члени CEN/CENELEC мають такі самі зобов’язання щодо впровадження і представлення змін і доповнень до європейського стандарту (і документу гармонізації для CENELEC).
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4.1.21 Нумерація матеріалів
За винятком настанов, усі публікації CEN/CENELEC нумеруються послідовно однією серією з конкретними блоками номерів, виділеними кожній організації. CEN і CENELEC кожен веде окрему серію для
настанов, в яких настанови нумеруються послідовно. Європейські стандарти, які є ідентичними міжнародним стандартам або – для CENELEC – є зміненими версіями міжнародних стандартів, нумеруються з
використанням номеру міжнародного стандарту.
4.1.22 Нумерація робочих документів
CEN
Слід дотримуватися правил нумерації робочих документів, описаних у додатку ISO 2001 до директив ISO/IEC, замінюючи ISO на CEN і російську (R) на німецьку (D).
CENELEC
Слід дотримуватися правил нумерації робочих документів, описаних у додатку IEC 2001 до директив ISO/IEC, замінюючи IEC на CENELEC.
4.1.23 Розповсюдження
Усі документи, правильно пронумеровані, включаючи циркулярні листи, у кожній наявній мовній
версії, надаються секретаріатом або членом розробника усім національним членам CEN/CENELEC і (на
вимогу) Центральному секретаріату.
4.1.24 Крайні терміни
Крайні терміни для розсилання документів, що відносяться до засідань технічних органів:

за два місяці до засідання: порядок денний;

не пізніше ніж за чотири тижні до засідання: документи для обговорення;

за два тижні до засідання: національні зауваження до цих документів;

до закінчення засідання: резолюції і рішення;

чотири тижні після засідання: протокол;

чотири тижні після одержання: зауваження до рішень або протоколу;

якомога швидше після засідання: нові проекти тексту.
Розсилання документів в робочих групах може відхилятися від вищезазначених крайніх термінів
при узгодженні членами робочої групи.
У винятковому випадку на будь-якому засіданні може розглядатися питання, якого немає у порядку денному, або для якого базові документи не розіслані у належний час. Якщо будь-яка делегація
заперечуватиме проти прийняття на засіданні рішення з такого питання, голосування не проводитиметься. Якщо таке рішення все ж таки прийнято, члени мають право заперечити його упродовж одного місяця після розсилки протоколу.
4.1.25 Інші публікації CEN/CENELEC
Документ гармонізації (лише CENELEC)
Документ гармонізації – це нормативний документ, розроблений CENELEC на трьох офіційних
мовах. Розробка документу гармонізації включає опитування громадськості з подальшим ухваленням
при пропорційному голосуванні національними членами CENELEC й остаточною ратифікацією. Документ
гармонізації оголошується на національному рівні, і кожний суперечний національний стандарт скасовується. Документ гармонізації не суперечить будь-якому іншому європейському стандарту (і документу
гармонізації для CENELEC). Документ гармонізації періодично аналізується. Під час розробки й усього
терміну дії документу гармонізації застосовується режим бездіяльності.
Підготовка і ухвалення
Підготовка й ухвалення документу гармонізації здійснюються за такою самою процедурою, що й
описана для підготовки й ухвалення європейського стандарту.
Впровадження
Документ гармонізації впроваджується через

оприлюднення номеру і назви документу гармонізації; і

скасування будь-яких суперечних національних стандартів.
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Відразу після того, як ці дії здійснені, члени повідомляють про це Центральний секретаріат
CENELEC.
Еквівалентні національні стандарти
Виконавши ці зобов’язання, член може зберегти або випустити національний стандарт з предмету в обсязі документу гармонізації за умови, що він є еквівалентним за технічним змістом. Номер, назва і
дата кожного такого національного стандарту повідомляються Центральному секретаріату CENELEC.
Варіанти документу гармонізації – це варіанти для користувача стандарту, а не варіанти, з яких
національний член CEN/CENELEC може робити вибір національного стандарту, що впроваджує цей документ гармонізації.
Поновлення й аналіз
Поновлення й аналіз документу гармонізації здійснюються із дотриманням такої самої процедури, яка описана для поновлення й аналізу європейського стандарту.
4.1.26 Угода робочого семінару CEN/CENELEC
Угода робочого семінару CEN/CENELEC – це документ, розроблений CEN/CENELEC принаймні одній з трьох офіційних мов. Це є угода, розроблена й ухвалена робочим семінаром CEN/CENELEC, яка належить CEN/CENELEC як публікація, що відбиває консенсус встановлених фізичних осіб й організацій, відповідальних за її зміст. Угода робочого семінару оголошується і, можливо, робиться доступною на національному рівні. Суперечні національні нормативні документі можуть продовжувати існувати. Перегляд угоди робочого семінару можливий. В CENELEC питання безпеки не можуть бути предметом угод
робочого семінару.
Угода робочого семінару CEN/CENELEC не повинні суперечити європейському стандарту (й документу гармонізації для CENELEC). Угода робочого семінару має бути скасована, якщо публікація будьякого європейського стандарту (й документу гармонізації для CENELEC) приводить цю угоду робочого
семінару у суперечність із цим європейським стандартом (і документом гармонізації для CENELEC).
Під час підготовки угоди робочого семінару CEN/CENELEC або після її прийняття зобов’язань щодо режиму бездіяльності не існує.
Ініціювання й розробка
Будь-яка особа, зацікавлена в розробці угоди робочого семінару, подає запит Центральному секретаріату, який у свою чергу інформує про це усіх національних членів CEN/CENELEC і, якщо пропозиція
знаходиться в компетенції одного або кількох технічних комітетів, інформує про це ці технічні комітети.
До першого засідання робочого семінару, яке організується Центральним секретаріатом, на webсайті CEN/CENELEC розміщується проект бізнес-плану від пропонувальника.
На першому засіданні учасники робочого семінару вирішують бізнес-план (консенсусом) і призначення секретаріату (з національних членів CEN/CENELEC, які (комітети) повідомили свої кандидатури) і
головування.
Після ухвалення бізнес-плану учасники робочого семінару розроблюють угоду робочого семінару. Проект угоди робочого семінару може також надаватися для зауважень національним членам
CEN/CENELEC або на ширше опитування громадськості через web-сайт CEN/CENELEC упродовж якнайменше 60 днів.
Ця стадія одержання зауважень настійно рекомендується, але не є обов’язковою.
Ухвалення і доступність
Головуючий вирішує, ґрунтуючись на одержаних зауваженнях і будь-яких подальших консультаціях серед зареєстрованих учасників, коли серед учасників робочого семінару досягнутий консенсус, в
який момент угода робочого семінару вважається ухваленою.
Секретаріат робочого семінару передає ухвалену угоду робочого семінару Центральному секретаріату для розсилки національним членам CEN/CENELEC. Національні члени CEN/CENELEC повідомляють
Центральному секретаріату про те, чи будуть вони оприлюднювати угоду робочого семінару у своїй країні, і як це робитимуть.
Термін дії й аналіз
Угода робочого семінару дійсна упродовж 3 років або до її перетворення на інший матеріал. Після 3 років Центральний секретаріат проводить консультації з колишніми учасниками робочого семінару,
щоб з’ясувати, чи потрібне поновлення ще на 3 роки; якщо ні, угода робочого семінару має бути скасована.
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4.2 Робочі процедури ЕТСІ (відповідно до «Технічних робочих процедур ЕТСІ»)
Мета ЕТСІ – розробка й обслуговування технічних стандартів і інших матеріалів, яких потребують
його члени. Робота здійснюється в комітетах і робочих групах, які складаються з технічних експертів з
компаній і організацій, що є членами інституту. Комітети часто іменуються «технічними органами» і зазвичай збираються на засідання два-шість раз на рік в самому інституті або в іншому місці. Крім того, в
своїй роботі вони у великій мірі покладаються на електронний зв’язок, особливо в періоди між засіданнями. У випадку певних термінових робіт, якщо цієї частоти засідань недостатньо, ЕТСІ може також скликати спеціальну цільову робочу групу. Діяльність ЕТСІ, включаючи діяльність її технічних органів і спеціальних цільових робочих груп, регулюється директивами ЕТСІ – комплектом документів, що визначають
правовий статус, мету, компетенцію і функціональні аспекти інститути. Ці директиви охоплюють увесь
життєвий цикл стандартів й інших продуктів ЕТСІ: від задумки через розробку і ухвалення до публікації, і
потім подальшу підтримку (збереження в силі) і, зрештою, якщо виникне потреба, скасування.
Технічна організація ЕТСІ містить три типи технічних органів, а саме:

технічний комітет;

проект ЕТСІ; та

партнерський проект ЕТСІ.
Вони забезпечують форум для технічних обговорень і мають своїми основними завданнями підготовку програм робіт і матеріалів ЕТСІ. Технічний орган є основним центром прийняття рішень з усіх
питань, що входять в його компетенцію.
Технічний орган може у разі потреби створювати робочі групи. В такому разі технічний орган повинен встановити правила для робочої групи у відповідності до Правил процедури ЕТСІ і цих технічних
робочих процедур ЕТСІ. Відповідальність технічний орган зберігає за собою.
Голова технічного органу висувається комітетом і призначається правлінням ЕТСІ. Він або вона
відповідає за загальне керівництво комітетом, його робочими групами і його програмою робіт.
Технічні органи діють під наглядом робочої координаційної групи, до складу якої входять голови
технічних органів, але кінець-кінцем вони підзвітні правлінню і Генеральній асамблеї ЕТСІ. Секретаріат
ЕТСІ надає низку послуг з підтримки технічним органам.
Кожний технічний орган розроблює й підтримує програму робіт, яка складається зі статей робіт.
Стаття робіт ЕТСІ – це опис завдання зі стандартизації і за нормальних обставин закінчується одним стандартом, звітом або схожим документом. Технічний орган ухвалює кожну статтю робіт, яка потім офіційно приймається усіма членами (через процедуру, основану на використанні web-сайта). Разом програми
робіт усіх технічних органів складають Програму робіт ЕТСІ.
Технічний орган зазвичай покладає відповідальність за статтю робіт на невелику групу експертів,
очолювану доповідачем (Rapporteur). Документ (стандарт, звіт тощо), що з’являється в результаті цієї
статті робіт, називається матеріалом ЕТСІ, який може бути:

технічною специфікацією ЕТСІ;

технічним звітом ЕТСІ;

стандартом ЕТСІ;

настановою ЕТСІ;

європейським стандартом (або європейською нормою (European Norm), EN);

спеціальним звітом ЕТСІ;

специфікацією групи ЕТСІ.
Здатність створювати ці різні типи документів дозволяє ЕТСІ задовольняти різноманітні потреби у
галузях, які він обслуговує. Іноді, що трапляється дуже рідко, стаття робіт може не призвести до будьякого з вищезазначених типів матеріалу; у такому випадку ця стаття іменується «Різне».
Технічний орган приймає свої рішення, включаючи ухвалення проектів матеріалів, простим консенсусом або пропорційним голосуванням. Кожна компанія-член або організація-член має вагу голосу,
яка залежить від її членського внеску, який у свою чергу залежить від фінансового обороту компанії й
інших чинників.
Пропозиція приймається, якщо за неї подається принаймні 71% пропорційних голосів.
У випадку технічних специфікацій ЕТСІ і технічних звітів ЕТСІ матеріал для публікації ухвалюється
технічним органом. Для інших матеріалів технічний орган ухвалює результат статті робіт, який потім передається на подальші рівні ухвалення перед публікацією, які залежать від типі матеріалу.
Щоб допомогти процесу голосування, а також визначенню результатів, ЕТСІ забезпечу основані
на технології WWW прикладення.
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4.2.1 Технічний комітет
Технічний комітет, підтримуваний робочими групами, якщо доречно, - це діяльність, організована навколо групи статей робіт ЕТСІ, спрямованих конкретний сектор технології, яка може сприяти більш
ніж одному технічному органу, і яка забезпечує нерозривність. Технічний комітет:

створюється на основі технічного сектору, визначеного в його компетенції (сфері діяльності), а не вимоги ринкового сектору, і є напівпостійно діючим;

піклується роботою, спрямованою на технологію;

піклується, головним чином, завданнями, які є спільними для більш ніж одного проекту
ЕТСІ або партнерського проекту ЕТСІ, і результати яких використовуються цими проектами, і які не придатні для вирішення у проектних форматах, забезпечуваними іншими технічними органами;

має власне керування програмою/проектом для внутрішнього встановлення першочерговості й узгоджені терміни для його результатів;

відповідає за роботи, передані на субпідряд від проектів ЕТСІ і партнерських проектів ЕТСІ;

відповідає за визначення, створення й зупинку деталізованих статей робіт ЕТСІ (відповідно до визначення у підпункті 1.6), в межах своєї компетенції, які необхідні для виконання його компетенції; стор. 90 Технічних робочих процедур ЕТСІ, 28 січня 2010 року;

відповідає за валідацію матеріалів ЕТСІ (тобто, забезпечуючи, що матеріал можна повністю впровадити, забезпечуючи намічений рівень функціональності і характеристик за мінімальною вартістю, як визначено в обсязі відповідної статті робіт ЕТСІ);

на вимогу звітує Генеральній асамблеї про хід виконання робіт.
Проект ЕТСІ схожий до технічного комітету, але створюється на основі вимоги ринкового сектору,
а не на базовій технології, тому є більш автономним, і має визначену тривалість. Проект ЕТСІ – це діяльність, спрямована на досягнення чітко визначеного результату в конкретні строки з набором чітко визначених ресурсів і зосереджена на певній сукупності статей робіт ЕТСІ. Проект ЕТСІ є відносно автономним і
має власне керування проектом. При створення проекту ЕТСІ необхідно забезпечити, що:

метою проекту є розробка комплекту матеріалів в конкретні строки, щоб уможливити
продаж системи, продукту або сукупності продуктів і послуг на ринку;

він створюється на основі вимоги ринкового сектору, а не лише на базовій технології, і
має визначену тривалість. Проект ЕТСІ підтримується, доки існують вимоги ринку;

він має очікувані результати, описані у «Визначенні вимог до проекту», і виправданий
вимогами/потребами ринку;

на вимогу звітує Генеральній асамблеї про хід виконання робіт.
Партнерський проект ЕТСІ – це діяльність, створена, коли для досягнення мети стандартизації є
потреба у співробітництві з іншими організаціями, і якщо це співробітництво не можна здійснювати у
проекті ЕТСІ або технічному комітеті.
Партнерський проект ЕТСІ:

створюється на основі вимоги ринкового сектору, а не на базовій технології, і має обмежену тривалість;

має вимоги сектору ринку до результату проекту, описаному у «Визначенні вимог до
проекту». Проект може здійснювати власну діяльність з розвитку бізнесу, щоб підтверджувати – безперервно – потреби ринку в його запланованих результатах, або, у разі потреби, пропонувати уточнення
до «Визначення вимог до проекту».
4.2.2 Створення і припинення технічного органу
За створення або припинення діяльності технічного органу й – у разі створення – за ухвалення
його сфери компетенції й (або) визначення вимог до проекту на підставі письмових пропозицій відповідають Правління (у випадку технічного комітету або проекту ЕТСІ) або Генеральна асамблея (у випадку
партнерського проекту ЕТСІ). Перед припиненням діяльності технічний орган повинен підготувати рекомендації щодо підтримування (збереження у силі) його матеріалів ЕТСІ.
Голова технічного органу висувається комітетом і призначається правлінням ЕТСІ. Він або вона
відповідає за загальне керівництво комітетом, його робочими групами і його програмою робіт.
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4.2.3 Участь у роботі технічного органу
Дійсні члени ЕТСІ мають право брати участь у засіданнях технічного органу і його роботі з правом
голосу.
Асоційовані члени ЕТСІ мають право брати участь у засіданнях технічного органу і його роботі з
правом голосу з усіх питань за винятком тих, що відносяться до розробки й ухвалення європейських стандартів, або з питань, що стосуються документів, призначених виключно для регулятивного використання в Європейському Союзі.
Радники ЕТСІ можуть брати участь у засіданнях технічного органу і його роботі без права голосу.
Спостерігачі не мають права брати участь у засіданнях технічного органу або у роботі технічного
органу.
4.2.4 Принципи прийняття рішень
Технічний орган повинен намагатися досягти консенсусу з усіх питань, включаючи ухвалення
проектів матеріалів ЕТСІ і прийняття технічних специфікацій і технічних звітів. У разі неможливості досягнення консенсусу голова може прийняти рішення провести голосування, яке може проводитися як таємне. Голосування може проводитися під час засідання технічного органу або заочно.
У випадку голосування результати голосування оцінюються головою з урахуванням індивідуальної ваги кожного дійсного або асоційованого члена ЕТСІ.
Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї подані 71% голосів. Ті, що утрималися або не
проголосували, в підрахунок числа голосів не включаються.
Якщо пропозиція не набирає 71% голосів, результат перераховується з урахуванням голосів лише
дійсних членів ЕТСІ. Якщо перерахований результат досягає 71%, пропозиція вважається ухваленою.
Робочі документи зазвичай доступні лише членам ЕТСІ, а результат роботи технічного органу –
стандарти і звіти, якщо ухвалені – стають, безкоштовно, здобутком широкої громадськості.
Технічні органи діють під наглядом робочої координаційної групи, до складу якої входять голови
технічних органів, але кінець-кінцем вони підзвітні правлінню і Генеральній асамблеї ЕТСІ. Секретаріат
ЕТСІ надає низку послуг з підтримки технічним органам.
Кожний технічний орган розроблює й підтримує програму робіт, яка складається зі статей робіт.
Стаття робіт ЕТСІ – це опис завдання зі стандартизації і за нормальних обставин закінчується одним стандартом, звітом або схожим документом. Технічний орган ухвалює кожну статтю робіт, яка потім офіційно приймається усіма членами (через процедуру, основану на використанні web-сайта). Разом програми
робіт усіх технічних органів складають Програму робіт ЕТСІ.
Технічний орган зазвичай покладає відповідальність за статтю робіт на невелику групу експертів,
очолювану доповідачем (Rapporteur). Документ (стандарт, звіт тощо), що з’являється в результаті цієї
статті робіт, називається матеріалом ЕТСІ, який може бути:

технічною специфікацією ЕТСІ: матеріал ЕТСІ, який містить нормативні положення, ухвалений для публікації технічним органом;

технічним звітом ЕТСІ: матеріал ЕТСІ, який містить лише довідкові елементи, ухвалений
для публікації технічним органом;

стандартом ЕТСІ: матеріал ЕТСІ, який містить нормативні положення, ухвалений для публікації за процедурою ухвалення;

настановою ЕТСІ: матеріал ЕТСІ, який містить лише довідкові елементи, ухвалений для
публікації за процедурою ухвалення.

європейським стандартом (або європейською нормою): матеріал ЕТСІ, який містить нормативні положення, ухвалений для публікації в процесі із залученням національних організацій зі стандартизації й (або) національних делегацій ЕТСІ із наслідками щодо режиму бездіяльності і переносу в
національні стандарти;

гармонізованим стандартом: європейський стандарт (телекомунікаційна серія), підготовка якого була доручена ЕТСІ за мандатом від Європейської Комісії відповідно до європейської директиви
98/48/EC (останні зміні й доповнення до директиви 83/189/ЕСС), який підготовлений з урахуванням застосовних суттєвих вимог директиви про «Новий підхід», і номер якого був згодом оголошений в Official
Journal of European Communities («Офіційний журнал європейських спільнот»);

спеціальним звітом ЕТСІ. матеріал ЕТСІ, який містить лише довідкові елементи, оприлюднення в довідкових цілях ;
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специфікацією групи ЕТСІ: матеріал ЕТСІ, який містить специфікації й (або) інформаційні
елементи, розроблені Групою промислових специфікацій.
Здатність створювати ці різні типи документів дозволяє ЕТСІ задовольняти різноманітні потреби у
галузях, які він обслуговує. Іноді, що трапляється дуже рідко, стаття робіт може не призвести до будьякого з вищезазначених типів матеріалу; у такому випадку ця стаття іменується «Різне».

4.2.5 Правила складання
Складання проекту матеріалу ЕТСІ в технічному органі й Групі промислових специфікацій здійснюється відповідно до «Правил складання» ЕТСІ з використанням устаткування для обробки документів,
формату, мов і умовних знаків, рекомендованих секретаріатом ЕТСІ, і на носіях, придатних для обробки і
публікації електронних документів.
4.2.6 Процедури ухвалення
Європейський стандарт (телекомунікаційна серія): прийняття
Європейський стандарт (телекомунікаційна серія) приймається при застосуванні двоступінчастої
або одноступінчастої процедури ухвалення.
Одноступінчаста процедура ухвалення може використовуватися, якщо матеріал ЕТСІ перетворюється без змін за винятком змін редакційного характеру, з існуючого стандарту ЕТСІ в європейський стандарт (телекомунікаційна серія), або матеріал ЕТСІ має високу ступінь завершеності.
Двоступінчаста процедура ухвалення

Проект матеріалу ЕТСІ, ухвалений технічним органом, подається в секретаріат ЕТСІ упродовж 30 днів після ухвалення технічним органом для розсилки на громадське опитування. За умови, що
проект відповідає «Правилам складання» ЕТСІ, секретаріат ЕТСІ упродовж 30 днів мусить підготовити
цей проект для пред’явлення національним організаціям зі стандартизації.

Національні організації зі стандартизації упродовж 120 днів проводять громадське опитування і до дати завершення громадського опитування повинні подати одержані в результаті національні
зауваження в секретаріат ЕТСІ за формою, передбаченою секретаріатом ЕТСІ (див. додаток J). При одержанні обґрунтованої вимоги від національних організацій зі стандартизації секретаріат ЕТСІ може подовжити термін громадського опитування.
Одноступінчаста процедура ухвалення

Проект матеріалу ЕТСІ, ухвалений технічним органом, подається в секретаріат ЕТСІ упродовж 30 днів після ухвалення технічним органом для розсилки на громадське опитування і голосування.
За умови, що проект відповідає «Правилам складання» ЕТСІ, секретаріат ЕТСІ упродовж 30 днів мусить
підготовити цей проект для пред’явлення національним організаціям зі стандартизації.

Національні організації зі стандартизації упродовж 120 днів проводять національні консультації і до дати завершення голосування подають результуючу національну позицію (голос) в секретаріат ЕТСІ. При одержанні обґрунтованої вимоги від національних організацій зі стандартизації секретаріат ЕТСІ може подовжити термін голосування.
Голос, відданий національною організацією зі стандартизації, має бути безумовним «так» («за»),
«ні» («проти») або утримання при голосуванні. Голос «ні» має супроводжуватися коментарями із вказівкою підстав, чому проект не є прийнятним.
4.2.7 Підтримування (збереження в силі)
Подальші версії європейського стандарту (телекомунікаційна серія) можуть прийматися при застосуванні одноступінчастої процедури ухвалення. Подальші версії, які містять лише редакційні правки,
можуть публікуватися секретаріатом ЕТСІ після підтвердження головою технічного органу.
У разі виявлення потреби у технічній підтримці (збереженні в силі), і якщо матеріал був розроблений технічним органом, який вже не існує, секретаріат ЕТСІ мусить спробувати знайти відповідний існуючий технічний орган для здійснення цієї підтримки. Якщо такого органу не існує, ситуація доводиться
до відому Генеральної асамблеї з проханням знайти рішення (наприклад, дослідити проект підтримки).
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4.2.8 Скасування
Європейський стандарт (телекомунікаційна серія) може бути скасованим відповідно до наступної процедури (див. статтю 13.6 «Правил процедури»).
Скасування може охоплювати одну, кілька або всі версії європейського стандарту (телекомунікаційна серія).
Перед початком процедури скасування стандарту секретаріат ЕТСІ перевіряє разом із Європейською Комісією, чи є посилання на цей стандарт у будь-якому європейському регулятивному тексті. Якщо
посилання на цей стандарт у будь-якому європейському регулятивному тексті є, процедура ураховує перехідний період, потрібний Європейській Комісії для зміни цього посилання.
Якщо на європейський стандарт (телекомунікаційна серія) є нормативні посилання в іншому матеріалі ЕТСІ, воно має бути скасованим, якщо не знайдене прийнятне рішення щодо заміни цих нормативних посилань.
4.2.9 Європейський стандарт (телекомунікаційна серія), кваліфікований як гармонізований
стандарт
Прийняття
Якщо європейський стандарт (телекомунікаційна серія) призначений, щоб стати гармонізованим
стандартом, він повинен прийматися за двоступінчастою процедурою ухвалення. Якщо європейський
стандарт (телекомунікаційна серія), кваліфікований як гармонізований стандарт, ґрунтується на існуючому прийнятому європейському телекомунікаційному будівництв (ETS), європейському стандарті або
технічній основі для регламенту (TBR), він може прийматися за одноступінчастою або двоступінчастою
процедурою ухвалення.
Підтримування (збереження в силі)
Подальші версії європейського стандарту (телекомунікаційна серія), кваліфіковано як гармонізований стандарт, можуть прийматися за одноступінчастою або двоступінчастою процедурою ухвалення.
Вибір процедури залишається на розсуд відповідного технічного органу. Подальші версії, які містять лише редакційні правки, можуть публікуватися секретаріатом ЕТСІ після підтвердження головою технічного органу.
У разі виявлення потреби у технічній підтримці (збереженні в силі), і якщо матеріал був розроблений технічним органом, який вже не існує, секретаріат ЕТСІ мусить спробувати знайти відповідний існуючий технічний орган для здійснення цієї підтримки. Якщо такого органу не існує, ситуація доводиться
до відому Генеральної асамблеї з проханням знайти рішення (наприклад, дослідити проект підтримки).
Скасування
Європейський стандарт (телекомунікаційна серія), позначений як гармонізований стандарт, скасовується за процедурою скасування для європейського стандарту (телекомунікаційна серія).
Технічний орган приймає свої рішення, включаючи ухвалення проектів матеріалів, простим консенсусом або пропорційним голосуванням. Кожна компанія-член або організація-член має вагу голосу,
яка залежить від її членського внеску, який у свою чергу залежить від фінансового обороту компанії й
інших чинників.
Пропозиція приймається, якщо за неї подається принаймні 71% пропорційних голосів.
У випадку технічних специфікацій ЕТСІ і технічних звітів ЕТСІ матеріал для публікації ухвалюється
технічним органом. Для інших матеріалів технічний орган ухвалює результат статті робіт, який потім передається на подальші рівні ухвалення перед публікацією, які залежать від типі матеріалу.
Щоб допомогти процесу голосування, а також визначенню результатів, ЕТСІ забезпечу основані
на технології WWW прикладення.
4.2.10 Групи промислових специфікацій
Групи промислових специфікацій існують поруч з поточною технічною організацією, доповнюючи існуючий процес розробки стандартів. Група промислових специфікацій, підтримувана робочими групами, якщо доречно, - це діяльність, організована навколо групи статей робіт ЕТСІ, спрямованих конкретний сектор технології.
Група промислових специфікацій може встановлювати свої власні процедури для створення й
ухвалення специфікацій групи в широких рамках директив ЕТСІ.
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5 СТОСУНКИ ЄС З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

5.1 Загальні керівні принципи щодо співробітництва між CEN, CENELEC й ЕТСІ Європейською
Комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі (28 березня 2003 року)
Хоча стандартизація є добровільної і незалежною діяльністю, CEN, CENELEC, ЕТСІ, Європейська
Комісія і ЕFTA визнають, що вона справляє вплив на низку сфер громадських інтересів, таких, як конкурентоспроможність промисловості, функціонування єдиного ринку й довкілля. З різних приводів інституції ЄС і ЕFTA визнавали, що стандартизація може відігравати роль у публічному порядку і підтримувати
законодавство.
Це порозуміння було вперше досягнуте у 1984 році й викладене у документі «Загальні керівні
принципи щодо співробітництва між Європейською Комісією і CEN і CENELEC», підписаному 13 листопада 1984 року й опублікованому як Меморандум CEN/CENELEC № 4, частина 1. Однак відтоді ситуація
змінилася, і вони згодні, що ці керівні принципи мають бути поновленими з огляду на цю зміну.
Еквівалентні узгоджені керівні принципи були підписані між ЕFTA і CEN і CENELEC 30 квітня 1985
року (опубліковані як Меморандум CEN/CENELEC № 4, частина 2). Переглянута версія цих принципів була прийнята Радою ЕFTA 30 жовтня 1992 року, особливо з огляду на розширений статус, наданий стандартам в державах ЕFTA за Угодою по Європейську економічну зону.
Діяльність зі стандартизації у Європі практично перемістилася з національного рівня на європейський і міжнародний рівні. Внаслідок чого роль національних організацій зі стандартизації набула нового характеру в контексті європейської і міжнародної стандартизації. Однак національний орган зі стандартизації продовжуватиме відігравати важливу роль в міжнародній і європейській стандартизації.
Вони сприяють на національному рівні консенсусу, у багатьох випадках надають підтримку технічній роботі, є постійною зв’язуючою ланкою між гравцями на ринку, зокрема, малими й середніми підприємствами, споживачами й фахівцями з проблем довкілля, і надають доступ до міжнародних і європейських стандартів і консультації щодо них. Офіційне прийняття через опитування громадськості і офіційне голосування з європейських стандартів здійснюється національним органом зі стандартизації.
Групи економічних і соціальних інтересів і відповідні організації, а саме: неурядові організації,
проявили зрослий інтерес до європейської стандартизації. За договором про створення Європейського
Співтовариства основними цілями стали високі рівні захисту довкілля і споживачів.
Європейська стандартизація визнана як така, що відіграє ключову роль в економічній і політичній
інтеграції країн-кандидатів до Європейського Союзу; і, з іншого боку, ці країни беруть все більшу участь у
роботі європейських організацій зі стандартизації.
Стандартизація набула високий політичний профіль. Це відображує унікальне положення стандартів на відміну від інших форм технічного регламентування і відповідно створює підсилене зобов’язання дотримуватися принципів прозорості, відкритості, консенсусу, незалежності, ефективності й
узгодженості.
З цих причин CEN, CENELEC, ЕТСІ, Європейська Комісія і ЕFTA бажають підтвердити своє взаєморозуміння з низки цілей політики і ролі стандартів у цьому контексті, з принципів їх відносин і співробітництва і їх нинішніх намірів щодо досягнення цих цілей.

5.2 Спільні цілі політики
CEN, CENELEC, ЕТСІ, Європейська Комісія і ЕFTA мають спільне бачення, що стандартизація відіграє важливу роль для європейського ринку, для конкурентоспроможності підприємств, і що вона являє
собою важливий інструмент в підтримці європейської політики, що відображує громадський інтерес.
Цілі політики європейської стандартизації є, відтак, такими:

Відігравати роль у завершенні внутрішнього ринку, сприяючи вільному переміщенню товарів і послуг, і забезпечувати сталий розвиток, що має високий рівень безпеки і якості і зважує на усі
економічні, соціальні й екологічні аспекти.

Допомагати досягненню мети ефективного захисту довкілля.

Являти собою інструмент для розвитку європейської конкурентоспроможності і забезпечу технологічної інновації.
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Створювати диференційований асортимент типів матеріалів, які відповідають різним потребам ринку.

Створювати гнучкий і прозорий механізм досягнення консенсусу з визначених питань у
Європі.

Через участь своїх відповідних членів у міжнародній роботі сприяти інтересам Європи у
глобальній економіці і створювати умови для доступу на світові ринки.

Надавати країнам-кандидатам і сусіднім країнам важливий інструмент для сприяння
адаптації їх економік до ринку Співтовариства.

Створювати механізм для залучення в процес стандартизації економічних і соціальних
партнерів у Європі й інших відповідних груп інтересів, а саме: неурядових організацій, яких інакше не
можна було б залучити, але які мають законний інтерес у результаті.

5.3 Принципи відносин і співробітництва
Щоб досягти цих цілей, CEN, CENELEC, ЕТСІ, Європейська Комісія і ЕFTA мають спільне бачення,
що:
Відносини між європейськими організаціями зі стандартизації й органами державною
влади і місцевого самоврядування на європейському рівні повинні ґрунтуватися на їх визнанні спільних
цілей, докладно викладених у пункті 3 вище, із зважуванням на їх відмітними обов’язками й компетенцією. Вони наголошують, що фундаментальною основою для співробітництва є постійний, відкритий і
прозорий діалог між ними.
Національні органи-члени CEN і CENELEC і члени ЕТСІ відіграють украй важливу роль у
співробітництві між європейськими організаціями зі стандартизації, Європейською Комісією і ЕFTA.
Інституційні (організаційно-правові) правила європейських організацій зі стандартизації
повинні забезпечити, щоб:

європейська стандартизація, зокрема, коли вона підтримує європейські політики і

нормативно-правові акти Співтовариства, залишалася повністю підзвітною перед усіма
зацікавленими сторонами у Європі.
Система європейської стандартизації має широку відповідальність перед усіма колами, включаючи промисловість, працівників, споживачів, кола захисників довкілля, органи державною влади і місцевого самоврядування і, відтак, не повинна діяти на службі великих підприємців, корпорацій і монополій.
При плануванні, виконанні й реалізації програм стандартизації і діяльності, здійснюваній європейськими організаціями зі стандартизації, має бути забезпечена узгодженість – на всіх рівнях і між цими трьома європейськими організаціями зі стандартизації.
Важливо, щоб система європейської стандартизації швидко і відповідно реагувала на такі, що
змінюються, потреби ринку в різних секторах з належним дотриманням фундаментальних принципів
європейської стандартизації.
Міжнародна стандартизація повинна підкріплюватися, а інтереси Європі в ній – захищатися; міжнародні стандарти повинні застосовуватися однаково за винятком випадків, коли це було б неефективним або невідповідним для цілей, що переслідуються.
Мають докладатися зусилля на підтримку інтеграції економік країн-кандидатів до Співтовариства.

5.4 Впровадження
На тлі попередніх розділів, європейські організації зі стандартизації очікують від Європейської
Комісії і ЕFTA:

підтримування прозорої правової і політичної системи для європейської стандартизації як
незалежної, орієнтованої на консенсус і необов’язкової діяльності;

використання європейських стандартів, коли вони відповідні, на підтримку європейських
нормативно-правових актів, регламентів й інших політик, а також продовження дотримування політики
ширшого використання стандартів;
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відповідно до положень директиви 98/34/EC, вказування правових і політичних вимог до
стандартів;

утримування від розробки технічних правил і регламентів з предметів, охоплених мандатами, наданими європейським організаціям зі стандартизації, за винятком випадків, коли це вважається
необхідним в громадських інтересах;

наміру продовжувати надавати цільову фінансову підтримку європейським організаціям
зі стандартизації в межах, покладених наявними бюджетними активами, на підтримування відповідної
інфраструктури європейської стандартизації і на підвищення якості, ефективності й помітності європейських організацій зі стандартизації;

звернення за консультаціями до європейських організацій зі стандартизації щодо потреби у проведенні науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, що передують нормативному документу, і стимулювання використання досліджень, що передують нормативному документу, фінансованих Співтовариством й (або) ЕFTA;

заохочення тих, хто бере участь у європейських програмах науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, повідомляти свої результати європейським організаціям зі стандартизації
(якщо доречно);

пошуку, якщо доречно, консультацій й активного співробітництва від європейських організацій зі стандартизації в розробці й реалізації європейських програм технічної допомоги третім країнам і співробітництва з ними;

сприяння використанню стандартів торговими партнера Європи в своїй політиці й регулюванні.
Зі свого боку, Європейська Комісія і ЕFTA очікують від європейських організацій зі стандартизації
CEN, CENELEC і ЕТСІ:

підтримки інфраструктури і процедур стандартизації для задоволення законодавчих потреб (включаючи безпеку, охорону здоров’я, захист споживачів і довкілля) у Європі;

забезпечення уможливлення цими структурами і процедурами якомога вищого ступеня
відкритості, прозорості і представництва;

забезпечення доступу усіх зацікавлених сторін, що беруть участь у процесі розробки, до
документів, щоб брати участь ефективно;

ураховування громадських інтересів, зокрема, питань безпеки й охорони здоров’я, захисту працівників, споживачів і довкілля;

підтримки діалогу з Комісією і ЕFTA при проведенні робіт зі стандартизації;

забезпечення повного розгляду і, якщо відповідно, ураховування екологічних аспектів
при розробці стандартів.

активної підтримки участі відповідних зацікавлених сторін у роботі зі стандартизації на
національному, європейському і міжнародному рівнях;

встановлення і підтримування інституційних правил і процедур, що забезпечують узгодженість, швидкість і якість у плануванні, розробці і впровадженні і реалізації програм, стандартів, інших
матеріалів і діяльності, здійснюваної, щоб задовольнити потреби ринків, що розвиваються;

забезпечення послідовного підходу при прийнятті й виконанні мандату або відмові від
нього, що коли з боку Комісії і ЕFTA видаються загальні мандати;

забезпечення, щоб правила процедур прийнятті рішень продовжували передбачати звітність перед членами Європейського Співтовариства, ЕFTA й економічним і соціальним партнерам, зацікавленим у роботі, що проводиться за мандатом;

виконання своїх завдань з найвищою ефективністю і якістю;

підтримувати сукупність своїх публікацій поновленими й у відповідності з розвитком техніки;

адаптування своїх структур, процедур і публікацій, щоб відповідати змінам у законних
потребах зацікавлених сторін;

забезпечення, щоб усі зацікавлені сторони мали доступ до стандартів;

здійснення й підтримки дій, спрямованих на покращення помітності європейської стандартизації;

роботи з розробки й широкого використання єдиного знаку відповідності європейським
стандартам, якщо доречно;
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надання підтримки розвитку організацій зі стандартизації у країнах, що подали заявки на
членство в ЄС або ЕFTA;

активно співробітництва з міжнародними структурами зі стандартизації; дотримання
умов Кодексу належної практики ВТО з підготовки, прийняття й застосування стандартів;

співробітництва з Європейською Комісією і ЕFTA у розробці й реалізації програм Співтовариства і ЕFTA технічної допомоги і співробітництва з третіми країнами;

підтримування й розвитку діалогу з Європейською Комісією і ЕFTA з усіх питань стратегічної, політичної або технічної важливості, що представляють спільний інтерес.

5.5 Історичне тло керівних принципів щодо співробітництва між ЄС і CEN/CENELEC
(Настанова CEN/CENELEC 4: Загальні керівні принципи щодо співробітництва між CEN, CENELEC й
ЕТСІ Європейською Комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, частина 1)
Ці Загальні керівні принципи являють собою першу офіційну угоду про загальні принципи між
Комісією європейських співтовариств і двома європейськими органами зі стандартизації: CEN і CENELEC,
відповідно до якої сторони, що підписалися, співробітничають відповідно до статті 100 угоди про створення ЄЕС про усунення нетарифних бар’єрів торгівлі.
До цього часу співробітництво між Комісією і CEN у неелектричному секторі і між Комісією і
CENELCOM (пізніше CENELEC 1973) для електричного сектору завжди організовувалося на основі неофіційних «джентльменських угод». CEN працював відповідно до конкретних мандатів на розробку європейських стандартів для використання у технічних додатках до директив ЄЕС; CENELEC працював відповідно до невеликого числа конкретних мандатів (наприклад, європейські стандарти на устаткування для
використання у потенційно вибухонебезпечних атмосферах) і, крім того, після лютого 1973 року, над великомасштабною програмою гармонізації національних стандартів у галузі, охопленій директивою на
низьковольтне устаткування.
До кінця 1970-х років CEN і CENELEC переконалися у необхідності чіткішого висловлення у письмовому вигляді своїх двох джентльменських угод із Комісією.
З метою відкрити переговори у липні 1979 року спільна делегація CEN/CENELEC зробила візит до
спеціального уповноваженого Вісконта Давіньйона (Viscount Davignon) і вищих посадових осіб Генерального директорату III Комісії «Зовнішній ринок і справи промисловості». Метою візиту було визначити,
що різні сторони очікують одна від одної, і що можна було б зробити, щоб покращити координацію,
планування й одержання потрібних результатів гармонізації у потрібний час.
Були спробувані кілька підходів для одержання документу, прийнятного усім сторонам.
Об’єднана політика CEN/CENELEC була викладена у проекті меморандуму про угоду, представленому
спеціальному уповноваженому Нарьє (Narjes) всередині 1983 року. Однак на той час вже були ініційовані нові важливі розробки, зокрема, підготовка директиви 83/189/ЕЕС, що викладає порядок збору й розповсюдження інформації про технічні регламенти й стандарти. Для цієї директиви CEN і CENELEC повинні
були бути визнаними як партнери для здійснення інформаційної процедури. Відповідно, їх статус був
офіційно визнаний.
16 липня 1984 року був здійснений це один крок до офіційного визнання. Рада ЄС ухвалила резолюцію, що викладає принципи політики європейської стандартизації, спрямованої на зміцнення Внутрішнього ринку через сприяння торгівлі і стимулювання конкурентоспроможності європейської промисловості. Результати дослідження групи сера Уїльямса Ради Європи, опубліковані наприкінці 1984 року,
встановили, що принцип припущення відповідності суттєвим вимогам, передбаченим директивами відповідно до статті 100 угоди про створення Європейського Економічного Співтовариства, визнаний як такий, якому мають відповідати вироби, виготовлені відповідно до стандартів CEN/CENELEC. У викладеній
редакції це означало, що концепція загального посилання на стандарти поступово замінить складання
технічних вимог для технічних додатків до директив. Цей принцип був підтвердженим через прийняття
резолюції 85/C 136/01 Радою ЄС від 7 травня 1985 року.
У світлі подій 1983-1984 років Генеральний директорат III Комісії розробив «Загальні керівні
принципи», які поєднували плоди усіх зазначених недавніх розробок з ідеями, представленими у проекті меморандуму про угоду. Цей документ був підготовлений паралельно з контрактами про керування
частиною стандартизації Процедури обміну інформацією і початком угод про роботи у галузі інформаційної технології. У серпні 1984 року від був представлений на підпис CEN і CENELEC; право на підпис за
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CENELEC було надано зборами Генеральної асамблеї CENELEC у Берліні 30-31 жовтня 1984 року, а на підпис за CEN – під час засідання Адміністративної ради, проведеної 13-14 червня 1984 року.

5.6 Історичне тло керівних принципів щодо співробітництва між ЕFTA і CEN/CENELEC
(Настанова CEN/CENELEC 4: Загальні керівні принципи щодо співробітництва між CEN, CENELEC й
ЕТСІ Європейською Комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, частина 2)
Вже у грудні 1981 року ЕFTA заявила про свою зацікавленість у співробітництві з країнами Європейського Співтовариства і CEN і CENELEC для розробки процедури обміну інформацією про програми
стандартизації і проекти стандартів. Участь ЕFTA у Процедурі обміну інформацією була підтверджена
контрактом навесні 1984 року. Крім того, секретаріат ЕFTA з близьким інтересом слідкував за підготовкою угоди про Загальні керівні принципи між Комісією, CEN і CENELEC. На засіданні комітету зі зв’язку
ЕFTA-CENELEC, проведеному у Ніцці у листопаді 1983 року, були висловлені думки щодо можливості
складення схожої угоди, яка б регулювала відносини між ЕFTA і CEN і CENELEC.
14-і збори Генеральної асамблеї CENELEC у Ніцці ухвалили цю пропозицію і закликали до подальших дій з цього питання, а у CEN обговорення розпочалися на 9-ій Генеральній асамблеї, проведеній в
Афінах у вересні 1983 року.
У заяві, відомій як Люксембурзька декларація, прийнятій 9 квітня 1984 року на рівні міністрів країн ЕFTA, Європейського Співтовариства і його країн-членів, були викладені напрямки майбутнього співробітництва ЕFTA-ЄС, inter alia (серед іншого – лат.), з метою покращення вільного обороту промислових товарів. Однією з пріоритетних галузей для співробітництва було усунення технічних бар’єрів торгівлі, включаючи гармонізацію стандартів.
8 травня 1984 року Рада ЕFTA прийняла низку принципів політики стандартизації у Європі, які визначають погляди й цілі ЕFTA щодо діяльності з європейської стандартизації. У цій низці принципів країни ЕFTA підтвердили свою підтримку діяльності, спрямованої на більшу європейську гармонізацію стандартів і технічних регламентів. Крім того, країни ЕFTA заявили про свою зацікавленість у зміцнення їх договірних зв’язків CEN і CENELEC і свою готовність підтримувати практичну роботу CEN і CENELEC, inter alia,
через надання мандатів на виконання робіт зі стандартизації і внески на витрати для виконання конкретних завдань.
У липні 1984 року було створено комітет ЕFTA з питань технічних бар’єрів торгівлі.
Серед його перших завдань було складання угоди між ЕFTA-CEN-CENELEC у вигляді цих керівних
принципів. Остаточний проект, підготовлений комітетом, був затверджений для підпису Радами ЕFTA 14
березня 1985 року і того самого місяця представлений CEN і CENELEC для підпису. Право на підпис за
CENELEC 30 квітня 1985 року було надано зборами Генеральної асамблеї CENELEC у Стокгольмі 23 і 24
квітня 1985 року, а за CEN – після циркулярного листа його членам від 1 квітня 1985 року.
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6 УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ (У ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТАХ)

6.1 Організаційна структура і відповідальність за роботу зі стандартизації
6.1.1 Технічна рада
Функція
Технічна рада відповідає за керування програмою розробки стандартів і сприяння її швидкому
виконанню Центральним секретаріатом, технічними комітетами й іншими органами. Функції Технічної
ради, які можуть здійснюватися на засіданні або заочно, включають, зокрема, такі:
a)
прийняття рішень з усіх питань, що стосуються організації, робочих процедур, координації і планування робіт зі стандартизації;
b)
контроль за ходом виконання робіт зі стандартизації і керування ним у близькому співробітництві з Центральним секретаріатом і, зокрема, з головою і секретарем технічного комітету, аналіз
назви, обсягу і програми роботи кожного технічного комітету, щоб забезпечити якомога більшу координацію й запобігання перекриттям (дублюванням), і переконатися, що кожний технічний комітет займається обмеженою кількістю практично здійснених проектів;
c)
аналіз пропозицій щодо нових проектів;
d)
вирішення, які опитувальні листи необхідно випустити для оцінки їх результатів;
e)
створення і розпуск технічних комітетів, надання їм секретаріатів і призначення їх голів;
f)
покладання або зняття зобов’язань щодо режиму бездіяльності і між тим мати справу із
запитами членів щодо публікації пов’язаних національних стандартів;
Технічна рада може делегувати деякі зі своїх функцій відповідним підгрупам або технічним органам, зберігаючи свої повні повноваження і нагляд.
Членство
Технічна рада складається з президента й (або) віце-президента (віце-президентів) і одного постійного делегата від кожного члена, який встановлює необхідні контакти на національному рівні, щоб
бути в змозі ефективно представляти члена.
На засіданнях Технічної ради головує президент або віце-президент
Секретаріат Технічної ради утримується Центральним секретаріатом.
Засідання
Засідання Технічної ради скликаються Центральним секретаріатом за дорученням голови або на
вимогу принаймні двох членів.
Для участі у засіданнях Технічної ради у якості спостерігачів запрошуються представники Європейської Комісії і секретаріату ЕFTA і – за угодами – інші організації. В особливих випадках голова може
також запрошувати експертів для участі в обговореннях на засіданні Технічної ради.
Звітність
Технічна рада звітує про свою діяльність кожним зборам Генеральної асамблеї або засіданню
Адміністративної ради, що доречно. Голова Технічної ради забезпечує доведення питань особливої важливості до відому Генеральної асамблеї або Адміністративної ради, що доречно.
6.1.2 Технічний комітети
Створення і функція
Технічний комітети створюються Технічною радою з точними назвами і сферами компетенції для
підготовки публікацій CEN/CENELEC. Технічний комітети повинні принципово ураховувати будь-які роботи ISO/IEC, що входять в сферу їх компетенції, разом із даними, які можуть надаватися членами й іншими
відповідними організаціями, і роботи на пов’язані теми у будь-яких інших технічних комітетах.
Кожен Технічний комітет складає й узгоджує з Технічною радою програму робіт з точною назвою, обсягом і плановими контрольними датами для критичних стадій кожного проекту. Ці контрольні
дати переглядаються принаймні кожного року.
Технічний комітет має право вирішувати питання публікації технічних звітів.
Технічний комітет у будь-який час може бути розпущений Технічною радою.
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Коли технічний комітет завершує усі завдання, поставлені перед ним, він залишається офіційно
відповідальним, якщо до наступного періодичного аналізу стандартів, розроблених ним, виникають питання щодо змін і доповнень й інтерпретації. Він може, однак, позначатися Технічною радою «дорматним» («сплячим»).
Членство
Членами технічного комітету є національні члени CEN/CENELEC. На будь-якому засіданні технічного комітету нормально мають бути присутніми одночасно не більше трьох делегатів будь-якого одного члена.
Секретаріати технічних комітетів виділяються Технічною радою.
(Будь-який національний член CEN/CENELEC, який бажає здійснювати функції секретаріату, повинен проконсультуватися на національному рівні і забезпечити надання без затримки адекватних ресурсів для здійснення цієї роботи. У випадках наявності більше одного кандидата виділення секретаріату,
наступні принципи служать для забезпечення послідовності у рішеннях Технічної ради. Технічна рада
визначає остаточне виділення, ґрунтуючись на усій наявній інформації, включаючи досвід кандидатів у
пропонованій галузі, якщо потрібно, рішенням, ухваленим більшістю. Якщо комітет створюється як результат відповідей членів на пропозицію дослідити новий проект, перевага має віддаватися тому, хто
вніс пропозицію, за умови, ці пропозиція була внесена під час опитування членів. В усіх інших випадках
перевага має віддаватися кандидату, який має пропорційно менше секретаріатів.)
Голова технічного комітету призначається Технічною радою за поданням секретаріату технічного
комітету на термін, що не перевищує шести років. Можливі подальші подовження не більш, ніж на три
роки.
Обов’язки національних членів CEN/CENELEC
При формуванні й інструктуванні своєї делегації на засідання технічного комітету член повинен
забезпечити, що делегація передасть національну точку зору, яка враховує усі кола, на які ця робота
справляє вплив.
Члени, зацікавлені у проекті технічного комітету, повинні брати активну участь від самого початку. Крайні терміни, встановлені для направлення національних зауважень з документів технічного комітету, повинні суворо дотримуватися, щоб встановлені намічені дати були витримані. У випадку заперечень і голосів «проти» завжди мають пояснюватися підстави.
При призначенні і реєстрації своїх делегатів на засідання технічного комітету члени повинні приділити належну увагу необхідній безперервності і забезпечити, щоб делегати були належним чином
проінструктовані з потрібної роботи й обізнані про Правила процедури CEN/CENELEC і згодні сприяти
роботі CEN/CENELEC відповідно до них.
Члени повинні гарантувати, що поводитимуться з кореспонденцією і документами технічного
комітету без затримки.
Відповідальність секретаря
Секретар, призначений членом, який тримає секретаріат, консультуючись з головою, повинен
забезпечити, що технічний комітет функціонує ефективно, і, зокрема, що узгоджені графіки дотримуються. Секретар відповідає за забезпечення дотримання Правил процедури CEN/CENELEC.
Секретар повинен підтримувати сувору неупередженість і відсторонитися від національної точки
зору. Він не має права голосу.
Секретар розглядає запити від Центрального секретаріату щодо розгляду нових публікацій
ISO/IEC, щоб встановити, чи прийнятні вони як базові документи.
Секретар повинен забезпечити періодичний аналіз публікацій CEN/CENELEC
Секретар повинен зберігати документи про роботу технічного комітету і при зміні секретаріату
передати їх у належному порядку.
Секретар повинен забезпечувати відповідність документів Правилам процедури CEN/CENELEC,
частина 3, перед передачею проекту матеріалу Центральному секретаріату для ініціювання опитування
CEN/CENELEC й офіційного голосування. Редагування може виконуватися редакційними комітетами.
Обов’язки голови
При виконанні своїх обов’язків проводити засіданні технічного комітету і наставляти його секретаріат голова повинен підтримувати сувору неупередженість і відсторонитися від національної точки
зору. Він не має права голосу.
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Голова повинен робити усе можливе, що одержати одностайне рішення технічного комітету. Якщо одностайність з будь-якого предмету є недосяжною, голова повинен спробувати домогтися консенсусу, а не просто покластися на рішення, ухвалене більшістю.
За згодою голови Технічної ради він може представляти CEN/CENELEC на зборах або засіданнях
інших організацій з метою надати технічну консультацію з питань у сфері компетенції технічного комітету. У таких випадках він може супроводжуватися секретарем або іншими делегатами від технічного комітету або може за згодою комітету послати заступника.
Голова, консультуючись із секретарем, приймає рішення щодо розсилки на опитування
CEN/CENELEC проектів матеріалів, підготовлених робочими групам технічного комітету.
Засідання
Робота технічного комітету повинна проводитися заочно, наскільки це можливо. Засідання повинні проводитися лише тоді, коли документація розроблена достатньо добре, щоб забезпечити задовільний прогрес, і з порядком денним достатньої реальної цінності, з технічної точки зору, щоб виправдати прибуття делегатів. На цій основі і з консультаціями з головою, секретар повинен скликати засідання
настільки часто, наскільки це потрібно, щоб витримати намічені дати. Вимоги до розповсюдження документів і пов’язані крайні строки див. пункт 12.
При отриманні сповіщення про скликання засідання члени повідомляють секретарю і, при отриманні запиту, члену, що виступає як приймаюча сторона, чи мають вони намір бути представленими на
цьому засіданні і, якщо так, їх ймовірну кількість делегатів. Перед засіданням кожен член повинен потім
направити тим самим особам перелік імен делегатів і їх організацій, вказавши, зокрема, хто буде главою
делегації. Член, який не змозі прибути на засідання, може направити письмову заяву і може домовитися, щоб його позицію на засіданні усно представляв інший член. На засіданнях технічного комітету можуть бути присутніми як спостерігачі і без права голосу представники таких органів, як Європейська Комісія, Секретаріат ЕFTA й інших міжнародних і європейських організацій, які мають конкретну зацікавленість у роботі, яким направлене офіційне запрошення. Цим організаціям направляються сповіщення про
скликання засідань і їх порядки денні одночасно з їх направленням членам. Попереднє сповіщення надсилається і спостерігачеві, який буде присутнім на засіданні. Запрошуватися бути присутніми на засіданнях можуть і спостерігачі з інших технічних комітетів. Зазвичай присутнім може бути лише один спостерігач як представник будь-якого одного органу.
Перед закриттям засідання має бути розданий і підтверджений письмовий протокол з основними рішеннями. Секретар мусить виконувати рішення засідання без затримки.
Звітність
Секретар технічного комітету звітує про роботу свого технічного комітету Технічній раді після кожного засідання.
На вимогу Технічної ради секретар готує докладний ситуаційний звіт за будь-яким проектом.
6.1.3 Підкомітети
Створення і функція
В принципі, Технічний комітет повинен функціонувати через робочі групи. Однак технічний комітет може створювати підкомітети, які відповідають за велику програму робіт, в якій:

для різних частин роботи потрібні різні експертні знання, і

сфера окремих видів діяльності потребує координації упродовж тривалих періодів часу.
Політика CEN полягає у тому, щоб обмежити використання існуючих підкомітетів і не створювати
будь-якого нового підкомітету.
Материнський технічний комітет залишає за собою повну відповідальність за роботу своїх підкомітетів.
Технічний комітет, який бажає створити підкомітет, узгоджує це питання з Технічною радою шляхом направлення запиту, який супроводжується повним обґрунтуванням разом із деталями програми
робіт, точною назвою підкомітету і сферою його компетенції.
Без попереднього ухвалення Технічної ради ухвалені назва і сфера компетенції підкомітет змінюватися не можуть.
Підкомітет залишається офіційно відповідальним, якщо до наступного періодичного аналізу стандартів, розроблених ним, виникають питання щодо змін і доповнень й інтерпретації. Він може, однак,
позначатися материнським технічним комітетом «дорматним» («сплячим»).
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Підкомітет може бути розпущений материнським технічним комітетом при обов’язковому сповіщенні Технічної ради.
Членство
Членами підкомітету є національні члени CEN/CENELEC.
Материнський технічний комітет призначає секретаріат підкомітету (відповідно до таких самих
настанов, як й у випадку технічного комітету).
Материнський технічний комітет призначає голову підкомітету на термін, що не перевищує шести років. Можливі подальші подовження не більш, ніж на три роки.
Обов’язки національних членів CEN/CENELEC
Члени підкомітету мають такі самі обов’язки, як і члени технічного комітету.
Обов’язки секретаря
Секретар, призначений членом, який тримає секретаріат, має такі самі обов’язки, як і секретар
технічного комітету. В цілях координації він повинен бути присутнім на засіданнях материнського технічного комітету у своїй якості ex officio (за посадою – лат.).
Відповідальність голови
Голова підкомітету несе таку саму відповідальність, як і голова технічного комітету. В цілях координації він повинен бути присутнім на засіданнях материнського технічного комітету у своїй якості ex
officio.
Засідання
Робота підкомітету повинна проводитися відповідно до положень, чинних для технічного комітету.
Звітність
Секретар підкомітету повинен підтримувати зв’язок із секретарем материнського технічного комітету і на вимогу без затримки звітувати материнському технічному комітету з будь-якого питання.
Для видачі підкомітетом документу на опитування і голосування потрібен дозвіл голови і секретаря материнського технічного комітету без розгляду технічним комітетом.
Секретар підкомітету звітує про його роботу материнському технічному комітету після кожного
засідання.
6.1.4 Робочі групи
Створення і функція
Робоча група створюється технічним комітетом або підкомітетом для виконання конкретного короткострокового завдання до наміченої дати і після його виконання зазвичай розпускається материнським органом. Вона працює за чітко визначеними вказівками від свого материнського органу. Ці офіційно
створені робочі групи відрізняються від спеціальних (ad hoc) груп членів материнського органу, які можуть створюватися неофіційно для виконання підготовчих завдань, зазвичай у зв’язку із засіданнями материнського органу.
Членство
Склад робочої групи обмежується експертами, призначеними материнським органом або національними членами CEN/CENELEC служити у персональній якості. Експерти робочої групи повинні бути
обізнані про національні позиції з предмету, щоб зменшити ризик відхилення проекту стандарту на пізнішій стадії. Однак до складу робочої групи можуть входити експерти з інших організацій, які мають у
материнському органі лише статут спостерігача. Кожна робоча група має голову, який відповідає за належне проведення робіт за допомогою або без допомоги секретаря. Голова призначається материнським органом.
Національні члени CEN/CENELEC повинні забезпечити, щоб експерти, яких вони призначають до
складу робочої групи, були обізнані про Правила процедури CEN/CENELEC і згодні сприяти роботі
CEN/CENELEC відповідно до них.
Обов’язки
Робоча група складає документи відповідно до технічних завдань, настанов і за графіком, наданими материнським органом, і відповідно до Правил процедури CEN/CENELEC, частина 3.
Будь-які проблеми, на які вона наражається, робоча група передає материнському органу, особливо, якщо вони можуть також відноситися до інших сфер. На вимогу материнського органу, вона займається оцінкою й усуненням зауважень після опитування CEN/CENELEC й, у разі потреби, поновлює
проект документу. Вона надає технічні консультації материнському органу на вимогу останнього.
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Засідання
Члени робочої групи можуть вести кореспонденцію між собою і надсилають копії цієї кореспонденції усім іншим членами робочої групи. Голова відповідає за розповсюдження документів, див. пункт
12, за скликання засідань і за питання мов.
Звітність

Голова Робочої групи на вимогу висилає копії документів секретаріату материнського органу і Центральному секретаріату. Робоча група офіційно звітує своєму материнському органу з
потрібною періодичністю і, зокрема, передає материнському органу будь-які проблеми, на які
вона наражається, особливо, якщо вони можуть відноситися до іншої поточної діяльності у материнському органі.
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8 ІСТОРІЇ УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Будуть представлені під час лекцій.
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9 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКУ СТАНДАРТИЗАЦІЮ
http://www.iso.org
http://www.iec.ch
http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.org
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards
http://www.normapme.com
http://www.anec.org
http://www.ecos.org
http://www.efta.int
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ДОДАТОК А – тексти Віденської та Дрезденської угод1
А1 Угода про технічне співробітництво між ISO та CEN (Віденська угода)
1 ПЕРЕДУМОВИ
У січні 1989 року Адміністративна рада CEN ухвалила угоду про обмін технічною інформацією
між ISO і CEN (названу Лісабонською угодою) як відповідь на резолюцію 11/1987 Ради ISO.
Згодом угода про технічне співробітництво між ISO і CEN була ухвалена резолюцією 18/1990 Ради
ISO і резолюцією 3/1990 Генеральної асамблеї CEN. Ця угода (названа Віденською угодою) була опублікована у червні 1991 року. Вона супроводжувалася спільними ISO-CEN “Настановами з імплементації для
голів і секретаріатів комітетів”, ухваленими у 1992 році і переглянутими у вересні 1998 року.
2 ОБҐРУНТУВАННЯ І ЦІЛІ
По суті, ця угода визнає першість міжнародних стандартів (особливо обумовлену у «Кодексі поведінки» ВТО). Але ця угода визнає також, що конкретні потреби (Єдиного європейського ринку, наприклад) можуть потребувати розробки стандартів, потреба в яких на міжнародному рівні не визнана. Віддання пріоритету роботі ISO є ще й таким, що у деяких випадках CEN потребує проведення робіт, які є
нагальними у європейському контексті, але менш актуальними у міжнародному контексті.
Як результат, угода встановлює два суттєві шляхи спільної розробки стандартів: шлях під керуванням ISO і шлях під керуванням CEN, причому документи, розроблені в одному органі, сповіщаються
для одночасного ухвалення іншим.
Вигоди, очікувані від використання цієї угоди відповідно до «настинав з імплементації», включають:

збільшення прозорості роботи, що проводиться в CEN, для членів ISO, і можливість для
них впливати на зміст стандартів CEN;

запобігання дублюванню роботи й структур, що дозволяє зосередити знання й зусилля й
використовувати їх ефективним чином задля вигоди міжнародної стандартизації;

прискорення розробки, підвищення доступності і підтримування стандартів завдяки потребі досягати консенсусу лише один раз.
3 ЗАСАДНІ ПРИНЦИПИ
Це технічне співробітництво регулюється поточними правилами й Правилами процедури ISO або
CEN, що стосуються відповідних видів їх діяльності.
ISO визнає, що CEN діє у політичному середовищі, встановленому як у Європейській економічній
зоні, так і через європейських організацій зі стандартизації, і повинен поважати його.

ISO і CEN прихильні таким цінностям, як прозорість, відкритість, узгодженість, неупередженість і доцільність. CEN підтримує узгодженість через скасування суперечних національних стандартів при публікації європейського стандарту.

Передача роботи від CEN до ISO є переважним маршрутом, але не автоматичним.

У разі недосягнення очікуваних результатів незадоволена сторона може вирішити діяти
далі окремо.

CEN погоджується, що частка ISO у роботі CEN через цю угоду має певні наслідки для
процесів і видимості CEN.

Розробка стандартів здійснюється ISO або CEN, але обидна органи забезпечують, що для
досягнення мети одночасної публікації процеси підтвердження консенсусу й ухвалення синхронізовані.

CEN зобов’язується адекватно реагувати на зауваження від не членів CEN ISO.
4 ШЛЯХИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Технічне співробітництво можливе на різних рівнях:

1

Тексти обох наступних угод скорочені. Повні тексти можна знайти на web-сторінках ІСО і IEC.
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шляхом регулярно обміну інформацією на рівні Керівного центру CEN (СМС) і Центрального секретаріату ISO (ISO/CS), такою, як каталоги, програми робіт, резолюції, стандарти (проекти стандартів);

шляхом прийнятті існуючих міжнародних стандартів як європейські стандарти;

через роботу заочним шляхом;

через (взаємне) представництво на засіданнях технічних органів;

якщо ISO і CEN погодяться піддавати відповідні й ухвалені види робіт у тому самому обсязі паралельним процедурам з домовленістю щодо лідерства (лідерство ISO за рішенням CEN, лідерство
CEN за рішенням ISO).

5 КОНТРОЛЬ І КООРДИНАЦІЯ
Контроль за застосуванням цієї угоди доручений Спільній координаційній групі Технічного керівного бюро ISO і Технічного бюро CEN. Контроль включає звітність цим відповідним бюро про хід виконання або конкретні питання й, у разі потреби, аналіз існуючих механізмів з пропозиціями щодо покращення й удосконалення.
У разі потреби можуть проводитися спільні координаційні засідання відповідних комітетів ISO і
CEN з метою розподілу робіт й (або) розгляду зауважень, одержаних при паралельному опитуванні або
паралельному голосуванні.
Як Центральний секретаріат ISO, так і Керівний центр CEN повинні здійснювати оперативну обробку й керування.
6 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ
У випадку проблем, які можуть виникнути при імплементації і функціонуванні цієї угоди і «настанов з імплементації», комітети ISO, комітети CEN і секретаріати із звітності CEN повідомляють про це відповідним Генеральним секретарям, які приймають рішення щодо необхідних дій.
7 ТЕРМІН ДІЇ
Ця угода залишається у силі, доки ISO або CEN не затребують її перегляду або розірвання, надавши сповіщення за один рік наперед.
А2 Угода про спільне планування нових робіт і паралельне голосування між IEC І CENELEC
(Дрезденська угода)
Перша угода про співробітництво між IEC і CENELEC стосовно спільного планування нових робіт і
паралельного голосування була ухвалена у 1991 році і зветься угодою в Лугано. Нова версія цієї угоди
містить переглянутий текст у світлі надбаного досвіду й була ухвалена IEC і CENELEC у вересні 1996 року.
Вона відома як Дрезденська угода.
Дрезденська угода – це угода про співробітництво між IEC і Європейським комітетом зі стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC). Угода стосується спільного планування нових робіт і паралельного голосування IEC/CENELEC. Основна мета угоди – відвернути дублювання зусиль, прискорити процес
розробки стандартів і забезпечити найкраще використання наявних ресурсів.
1 ЦІЛІ
Ця угода має на меті:

прискорити публікацію й загальне прийняття міжнародних стандартів;

забезпечити раціональне використання наявних ресурсів. Тому повний технічній розгляд
змісту стандарту має переважно здійснюватися на міжнародному рівні;

прискорити процес складання стандартів у відповідь на потреби ринку.
Для того щоб досягти бажаних результатів, потрібні активна підтримка з боку кожного, хто залучений до діяльності IEC і CENELEC, і гнучкість методів роботи.
2 СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НОВИХ РОБІТ
Примітка. Члени CENELEC безпосередньо залучаються до планування нових робіт у IEC у їх якості членів
IEC. Тому далі розглянуті лише випадки, коли потреба в нових роботах виникає в CENELEC.

2.1 Категорії пропозицій нових робіт в CENELEC
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При визначенні його потреб у нових роботах (включаючи перегляд існуючих стандартів), політика
CENELEC полягає у тому, щоб спочатку переконатися, чи може цю роботу взяти на себе IEC.
Нові роботи можуть виникати з рішень на сесіях і засіданнях:

Генеральної асамблеї CENELEC;

технічних бюро (на основі пропозицій від технічних комітетів, національних комітетів або
інших органів, включаючи нотифікації за процедурою Віламури (Vilamoura procedure) або директивою
83/189).
Вони розбиваються на категорії у такий спосіб:
2.1.1 Роботи європейського походження
1 Пропозиція щодо такої нової роботи (яка зазвичай проводитиметься в існуючому або новому
технічному органі CENELEC і призведе до публікації європейського стандарту) приймається в CENELEC,
якщо принаймні 5 національних комітетів бажають узяти активну участь у цій роботі.
2
У разі недостатньої підтримки з боку членів CENELEC (менше 5), до підготовки проекту
європейського стандарту з активною участю представників однієї або кількох країн може бути запрошена робоча група технічного бюро (у випадку процедури Віламури, під головуванням національного комітету, що оповіщає). У цих випадках IEC має бути оповіщеною за процедурою для обміну технічною інформацією, а відповідний комітет/підкомітет IEC має бути проінформований Центральним офісом.
2 . 1.2 Звичайні зміни до стандартів IEC
Якщо CENELEC вважатиме за необхідне розробку звичайних змін, щоб доповнити або змінити існуючий міжнародний стандарт, це питання розглядатиметься технічним бюро CENELEC у кожному конкретному випадку для можливого подання як нової роботи до IEC. Якщо технічне бюро вирішить не подавати нову роботу, IEC має бути сповіщений про це.
2.1.3 Необхідність перегляду стандарту IEC
Якщо при розгляді стандарту IEC Європейським комітетом зі стандартизації в галузі електротехніки виявиться, що він потребує перегляду, це має бути запропоновано IEC як нова робота. У цьому випадку CENELEC може вирішити:

прийняти стандарт IEC зі звичайними змінами;

відстрочити прийняття в очікуванні результатів його пропозиції до IEC щодо перегляду.
2.2 Процедура подання до IEC
Пропозиція щодо нової роботи, що підпадає під категорії 2.1.1 a), 2.1.2 або 2.1.3 цієї угоди, у якій
принаймні 5 національних комітетів CENELEC погодилися брати участь, подається Центральним секретаріатом ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ CENELEC до Центрального офісу IEC відповідно до директив IEC/ISO,
частина I «Процедури для технічної роботи», за процедурами, що відповідають наступним категоріям:
2.2.1 Для нової роботи в Сфері розгляду існуючого технічного комітету IEC.
2.2.2 Розширення Сфери розгляду існуючого технічного комітету IEC.
2.2.3 Для нової роботи у галузях, досі не охоплених у IEC.
2.3 Впровадження процедури
2.3.1 Робота починається на рівні CENELEC паралельно з консультаціями з IEC. IEC зобов’язується
повідомити якомога швидше, у будь-якому разі не пізніше, ніж упродовж 6 місяців, чи може ця робота
бути включеною до поточної програми робіт з наміченою датою, вказаною CENELEC. Якщо IEC приймає
пропозицію, робота «просунута» на рівень IEC.
2.3.2 Робота продовжуватиметься на рівні CENELEC лише у тому випадку, якщо IEC відхилить
пропозицію щодо нової роботи, або якщо намічена дата, запланована CENELEC, не впишеться у часові
рамки IEC. Розроблений в результаті проект європейського стандарту має бути направлений IEC відповідно до пункту 4 цієї угоди.
3 ПАРАЛЕЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
3.1 Застосовність
3.1.1 Усі проекти комітету для голосування й остаточні проекти міжнародних стандартів, розіслані для голосування в IEC, автоматично подаються для опитування й голосування відповідно як проект
європейського стандарту в CENELEC, за наступними винятками:

проекти комітету і остаточні проекти міжнародних стандартів, що походять з певних технічних комітетів або підкомітетів IEC, вказаними Технічним бюро CENELEC як такі, що є поза вимог
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CENELEC. Однак певний конкретний проект від цих комітетів або підкомітетів може розглядатися для
паралельного голосування;

проекти змін і доповнень до стандартів IEC, які ще не гармонізовані CENELEC як європейський стандарт або документ гармонізації, не повинні подаватися на паралельне голосування.
Центральний секретаріат CENELEC повинен виявляти такі випадки, а Центральний офіс IEC сповіщатися про них.
3.2 Впровадження процедур
3.2.1 Центральний офіс IEC направляє проект комітету для голосування і бюлетень для голосування членам IEC і, крім того, лише копія проекту комітету для голосування буде направлена національному комітету CENELEC Ісландії. Уся ця документація вказуватиме, що цей проект комітету для голосування подається для паралельного опитування.
Для IEC і CENELEC чинним є п’ятимісячний період опитування, який має починатися від дати, зазначеної у бюлетені для голосування.
Одночасно Центральний секретаріат CENELEC направить своїм членам форми для голосування, в
який буде вказаний відповідний проект комітету для голосування, що направляється Центральним офісом IEC. Крім того, копія буде направлена Центральним секретаріатом CENELEC до Секретаріату зі звітності або до технічного комітету/підкомітету CENELEC, якщо доречно.
Національні комітети надсилають свої зауваження і голоси на відповідних формах для голосування до IEC і, якщо доречно, до CENELEC. Технічній комітет IEC зобов’язаний розглянути одержані зауваження і пояснити своє рішення щодо кожного з них у звіті про голосування. Це положення зазвичай
враховує будь-яку яку можливу потребу у звичайних змінах CENELEC.
3.3 Стадія ратифікації
3.3.1 Звіт IEC про голосування щодо остаточного проекту міжнародного стандарту розсилається
національним комітетам IEC і в Центральний секретаріат CENELEC Центральним офісом IEC не пізніше
двох тижнів після закінчення періоду голосування.
Звіт CENELEC про голосування щодо проекту європейського стандарту розсилається Центральним
секретаріатом CENELEC відразу після голосування національним комітетам CENELEC і в Центральний офіс
IEC.
3.3.2 Якщо результати голосування як в IEC, так і в CENELEC позитивні, остаточний проект міжнародного стандарту публікується IEC як стандарт IEC й офіційно ратифікується Технічним бюро як європейський стандарт. Ратифікація зазвичай здійснюється заочно і домислює, що Технічне бюро відмічає
ухвалення, продемонстроване результатом голосування, і встановлює дати для національної імплементації.
3.3.3 Якщо результати голосування в CENELEC негативні, а в IEC позитивні, IEC публікує цей стандарт IEC. При цьому Технічне бюро CENELEC вирішує, яких дій вжити (наприклад, пропозиція щодо звичайних змін відповідно до підпункту 2.1.2)
Примітка. Такий випадок може виникнути через різний статус стандарту IEC і європейського стандарту і,
відтак, різну значимість двох голосувань, тобто
в IEC: стандарт IEC ґрунтується на конCENсусі на світовому рівні і має статус «рекомендації» без зобов’язання впровадження.
в CENELEC: європейський стандарт ґрунтується на консенсусі на європейському рівні, і кожен зобов’язаний впровадити цей європейський стандарт незмінним як національний стандарт.

3.3.4 Якщо результати голосування в IEC негативні, Технічне бюро CENELEC у належний час вирішить, яких дій вжити в CENELEC. Це могло б домислювати, наприклад, впровадження остаточного проекту міжнародного стандарту як європейського стандарту, якщо результати голосування в CENELEC позитивні, або початок незалежної європейської роботи, або подання до IEC нової пропозиції.
4 ПЕРЕТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ І ПРОЕКТІВ СТАНДАРТІВ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
4.1 Опубліковані європейський стандарт і документ гармонізації
У випадку вже опублікованих європейського стандарту й документу гармонізації Технічне бюро
CENELEC приймає рішення щодо подання цих текстів до IEC на голосування як проект комітету для голосування і подальшого поводження як з остаточним проектом міжнародного стандарту.
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4.2 Голосування з проекту європейського стандарту
4.2.1 Це положення поширюється на роботу європейського походження, призначену для приведення до публікації європейського стандарту. Це міг би бути проект, розроблений технічним органом
CENELEC, або національний стандарт, або інший документ, ухвалений для остаточного голосування Технічним бюро CENELEC.
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