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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 цьому курсі буде розглянуто законодавчу базу та основи Нового підходу. Новий підхід визначає
регулятивну технологію, яка використовується у ЄС з 1985 року і стосується гармонізації технічних регламентів для промислових (не харчових) продуктів для створення «Єдиного ринку» у Європі.
Техніка була розроблена як рішення з метою ефективного усунення технічних бар'єрів для торгівлі, викликані існуванням різних національних технічних регламентів і технічних стандартів, і в той же
час сприяння інноваціям та забезпечення високого рівня захисту споживачів і користувачів. Новий підхід
був переглянутий з новою законодавчою базою ("пакет товарів") та прийнятий Радою 23 червня 2008
року.
Цей курс складається з наступних розділів:
1 Необхідність ефективного законодавства
2 Справа де Діжон
3 Резолюція по Новому Підходу
4 Загальні вимоги
5 Гармонізовані стандарти
6 Оцінка відповідності й уповноважені органи
7 Маркування та відповідальність щодо маркування
8 Нагляд за Ринком як державна функція ЄС
9 Метод “посилання на стандарти” у технічному законодавстві
10 Новий Підхід й Інновація
11 Джерела інформації з Нового підходу
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 НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1.1 Зацікавленість суспільства в ефективному і якісному законодавстві
Технічні норми (закони) і стандарти рекомендаційної дії є критично важливими не лише для нормального функціонування ринкової економіки, але й для досягнення декількох цілей країни. До цих
цілей можна віднести безпеку та здоров'я громадян, захист навколишнього середовища, інформування
споживачів, класифікацію продукції з метою її оподатковування і т.п. Однак, самим головним непрямим
впливом системи технічних норм, а також національного стандарту є рівень технології країни в цілому.
Норми та стандарти в країні де-факто накладають рівень технології, що може стимулювати конкурентоздатність її економіки та підприємств у сьогоднішньому глобальному змаганні й, у той самий час, впливати на добробут її громадян.
Технічні норми, які, за самою своєю природою, визначають рівень якості технічних аспектів життя
1
в країні , створюють загальне технічне середовище та впливають на повсякденне життя її громадян.
З іншого боку, гнучкість цієї системи, тобто, її можливість адаптуватися до безперервного технологічного прогресу й відмова від приписань часто застарілих технічних рішень для рішення проблем, формує готовність всього технічного середовища до зміни та надає величезну перевагу як механізму розробки законодавства країни, так й економічним операторам, покликаним дотримуватися відповідних
правил.
1.2 Технічне законодавство та технічний прогрес
Закони (технічні норми), що пропонують застарілі методи та технології, у випадку їхнього застосування, буквально прирікають як виробників, так і споживачів на низький рівень послуг і, найчастіше,
до неконкурентної діяльності. Вони можуть привести цілий сектор країни до абсурдного формалізму та
швидкого виходу з глобального ринку.
Сучасна країна не може дозволити собі обмежити свою економіку рішеннями, що зв'язують її з
явно застарілими технологіями та надмірними витратами.
1.3 Стабільність і передбачуваність законодавства - краще регулювання
Для того, щоб промисловість працювала злагоджено та могла розгорнути весь свій потенціал, закон повинен дозволити їй:

працювати в стійкому законодавчому полі та

мати можливість адекватно дозволяти їй прогнозувати зміни, необхідні для її адаптації
до технологічних й економічних новинок.
Ці вимоги можуть бути зведені до необхідності “еволюція наочно”.
Сучасний законодавець за кожною конкретною технічною вимогою, яку він планує прийняти з
економіки, повинен поставити собі питання:

Яка мета цієї вимоги?

Які можливі наслідки та вплив (поточні й майбутні) цього на економіку та суспільство в
цілому?

Які підстави та причини того, щоб ця вимога дійсно мала суспільне значення й, таким чином, увійшла до закону? Інакше кажучи, потрібно завжди мати на увазі, що законодавець повинен створювати закони не тому, що він має владу й повноваження на це, а тому, що ці закони становлять суспільний інтерес і будуть сприяти безпеці людей, розвитку економіки й т.д.

Як і коли відповідний закон буде оновлений, змінений або анульований? Інакше кажучи,
кожен закон вимагає “стратегії виходу”.

Як краще відредагувати відповідний закон, щоб він мав стабільну інтерпретацію та чіткість судження в органах суду?

1

Не слід забувати, що безпека й здоров'я є головними елементами якості продукції, установки або послуги.
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Приклад законодавства, що передбачає зайві подробиці в розробці продукції
Законодавство, що пропонує зайві подробиці в розробці продукції іноді може виявитися
катастрофічним або абсурдним. От один з таких недавніх реальних прикладів:
Українське підприємство виготовляло покрівельні листи, обов'язкові вимоги до яких були
викладені в національному стандарті, прийнятому в 1995. Підприємство виготовляло аркуші із закругленою формою (див. чорний профіль на малюнку). При інспекції державного нагляду було виявлено, що профіль листів не відповідає вимозі вищевказаного стандарту, що був для форми трапецоїда (сірий на малюнку).
На підставі виявленої невідповідності, і, незважаючи на те, що це відхилення ні на що не
впливало, робота підприємства була припинена, і компанії було запропоновано розробити так
звану технічну специфікацію (стандарт компанії), що дозволила б їй відійти від вимог стандарту.
Цю технічну специфікацію довелося розглянути та зареєструвати в обласному відділенні ДССУ.
Звичайно, цей розгляд і реєстрація коштували грошей і часу. Підприємство зуміло відновити свою
роботу тільки після розробки й реєстрації технічної специфікації, але протягом істотного періоду
часу воно залишалося закритим, і його працівники були звільнені.
Цей профіль, що вимагає складнішого виробничого устаткування, дозволяв заощаджувати
на використанні сировинних матеріалів. Традиційний (запропонованим старим стандартом) профіль цих листів мав трапецієподібну форму. Компанія, за цим законом, була приречена нести додаткові витрати, ризикувати своїми інвестиціями й закрити своє виробництво на певний час зі збитком для інвесторів і працівників
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2 СПРАВА ДЕ ДІЖОН
2.1 Вільний рух товарів
Вільний рух товарів - одна з історій успіху Європейського проекту2. Це допомогло створити
внутрішній ринок, перевагами якого на цей час користуються громадяни й бізнес-структури Європи, і
який займає центральне місце в політиці ЄС. Сьогодні цей внутрішній ринок дозволяє вільно купувати та
продавати продукцію в 27 країнах-членах ЄС із загальною чисельністю населення близько 500 мільйонів.
Це надає споживачам широкий вибір продукції та дає їм можливість здійснювати покупки з найкращою
пропозицією. У той же час вільний рух товарів - це більша вигода для бізнесу. Близько 75% внутрішньої
торгівлі в ЄС здійснюється в товарах. Єдиний євроринок, створений за кілька останніх десятиліть, допомагає бізнесу ЄС створити сильну платформу у відкритих, різноманітних і конкурентоздатних умовах
ринку. Ця внутрішня сила сприяє росту та створенню нових робочих місць у Євросоюзі та надає його
бізнес-структурам ресурси, які їм потрібні для того, щоб бути успішними на інших світових ринках.

Таким чином, нормально функціонуючий внутрішній ринок товарів - це одна з головних
умов для поточного та майбутнього процвітання ЄС у світовій економіці.

Із законодавчої точки зору принцип вільного руху товарів є ключовим елементом у створенні та розвитку внутрішнього ринку. Він є однією з економічних свобод, що передбачаються Угодою
ЄC. Статті 28 - 30 визначають обсяг і зміст принципу, забороняючи необґрунтовані обмеження на
торгівлю всередині країн ЄС. На цей час внутрішній ринок ЄС виходить за рамки цих трьох статей Угоди.
Гармонізоване законодавство в багатьох галузях конкретизувало значення внутрішнього ринку й у такий
спосіб визначило принцип вільного руху товарів у конкретних термінах і на певну продукцію. У той же
час, фундаментальна дія принципу Угоди, як ключового фактору й надійної торгової мережі для
внутрішнього ринку, залишається незмінним.
Багато основних обмежень на вільний рух товарів зараз зняті. Введення єдиного євроринку в
1993 дозволило створити фундамент, однак, безперервний потік скарг від громадян і бізнес-структур до
Єврокомісії підкреслює факт, що навіть найкращі зусилля, початі в минулі роки, не усунули всі торговельні обмеження.
У той же час, інноваційна продукція та технологічні новинки вимагають свого рішення. Національне регулятивне поле, що відстає від таких подій, може незабаром ускладнити міжнародну торгівлю.
Крім того, сучасні інформаційні технології, наприклад, інтернет, полегшують міжнародні покупки та
збільшують попит на швидке та просте переміщення вантажів з однієї країни до іншої країни ЄС.
Як результат, торговельні обмеження в певних галузях, які не були очевидні в минулому, зараз
починають проявлятися.
Сьогоднішній вільний рух товарів поєднує багато напрямків і гармонійно відповідає єдиному
ринку, що гарантує легкий доступ до високоякісної продукції й високий ступінь захисту інших суспільних
інтересів.
Для обговорення в дійсному контексті Стаття 28 Угоди має велике значення. Вона передбачає
наступне:
Союз повинен включати митний союз, що повинен охоплювати всю торгівлю товарами,
включаючи заборону мита між країнами-членами ЄС на імпорт-експорт і всі відповідні збори, що мають еквівалентний ефект, і прийняття загального митного тарифу в їхніх відносинах із третіми
країнами
Ця стаття, що не перетерпіла істотних змін протягом численних змін Угод, які лежать в основі
Євросоюзу, була покладена в основу важливої юриспруденції Європейського суду. Одним зі знакових
рішень, прийнятих на базі цієї Статті, є відоме судове рішення по справі “Лікер де Діжон”, прийняте в
1979.

2

Ця глава широко засновується на матеріалах робочих документів Єврокомісії: “Вільний рух товарів – Керівництво із застосування положень Угоди, що визначають Вільний рух товарів (Статті 28-30 ЄC)” – SEC(2009)673final,
12.5.2009.
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2.2 Історія справи
В 70-і роки німецький імпортер REWE AG звернувся за дозволом продавати в Німеччині лікер під
назвою Crème de Cassis, лікер з ароматом чорної смородини, вироблений поблизу Діжона у Франції.
Німецький уряд мав закон, що обмежує мінімальний вміст алкоголю. Для певної продукції, що продається як “лікер”, цей мінімум становив 25%. У кремі де кассіс (Creme de cassis), як зазначалося у
Франції, вміст алкоголю становив приблизно 15 - 20%. Антимонопольна Адміністрація Німеччини
відповіла імпортеру, що продукт не може продаватися в країні. Імпортер заперечив це рішення у
відповідному німецькому фінансовому суді (Hessisches Finanzgericht), стверджуючи, що це є кількісним
обмеженням на торгівлю й, таким чином, суперечить Римському договору.
Для ухвалення остаточного рішення по цьому спірному питанню суд Hessisches Finanzgericht
направив запит до Європейського суду, у якому просив уточнити, чи підпадає обмеження, передбачене
німецьким законодавством, мінімального вмісту алкоголю в спиртних напоях (у результаті якого традиційна продукція інших країн - членів ЄС, у якій вміст алкоголю нижче встановленого мінімуму, не може бути продана у Федеральній Республіці Німеччини) під визначення заходів, спрямованих на кількісне
обмеження імпорту (згідно Статті 30 - тепер Ст. 28- Угоди ЄЕС).
Європейський суд ухвалив, що бар'єри для руху товарів у межах Європейського Співтовариства,
які виникають у результаті невідповідностей між національними законами, і мають відношення до маркетингу спірної продукції, виправдані лише в тому випадку, якщо вони можуть розглядатися як необхідні
для того, щоб задовольняти обов'язковим вимогам, які відносяться, зокрема, до ефективності фінансового контролю, захисту суспільного здоров'я, чесності комерційних справ і захисту споживача.
Уряд Федеральної Республіки Німеччини виступив на захист цього закону, вмішався у слухання та
висунув кілька аргументів, які, на його думку, виправдовували положення закону, що стосується
мінімального вмісту алкоголю в алкогольних напоях, і надав доводи, які стосуються, з одного боку, захисту здоров'я, а з іншого боку, захисту споживача від нечесної комерційної практики.
2.3 Рішення суду
Європейський суд ухвалив, що Німецьке законодавство з даного питання є тим же “еквівалентним ефектом”, що й обмеження торгівлі, і що цей закон суперечить Угоді.
Суд ухвалив:
“Концепцію заходів, що мають ефект еквівалентний кількісним обмеженням на імпорт, що
міститься в статті 30 [зараз 28] Угоди ЄЕC, варто розуміти в тому значенні, що приписання мінімального вмісту алкоголю в алкогольних напоях, призначених для споживання людьми, законодавством
одного із членів ЄС підпадає під визначення заборони, передбаченої цим положенням, у випадку якщо
це стосується імпорту алкогольних напоїв, які законно виготовлені та продаються в іншій країні члені ЄС.”
2.4 Результати судового рішення
Головний результат цієї справи - принцип взаємного визнання: суд ухвалив, що немає жодних
переконливих причин, чому продукт, що законно продається в одній країні ЄС, не може ввозитися до
іншої країни ЄС. Для спрощення торгівлі між країнами ЄС суд визначив необхідність забезпечення чотирьох обов'язкових вимог, які можуть прийматися як необхідні для обмеження торгівлі на додаток до положень Угоди ЄC, зазначених вище:
“...ефективність фінансового контролю, захист суспільного здоров'я, чесність комерційних
справ і захист споживача”.
Вимоги щодо чистоти товарів, що продаються (у формулюванні Європейського суду - ”Чесність
комерційних справ”), і захист споживача можуть адекватно задовольнятися менш широкими заходами
шляхом обов'язкового маркування. Повна заборона, як така, на рух товарів не була необхідною.
Рішення виявилося вирішальним у значенні створення дійсно вільного руху товарів усередині
єдиного євроринку.
Надалі це мало самі прямі наслідки: всі національні закони, що не охоплюють чотири вищевказаних вимоги, стали непотрібними: будь-яке положення, що обмежує вільний рух товарів з інших причин, простим рішенням Суду оголошувалося недійсним. Цей факт дозволив Євросоюзу обмежити свою
законодавчу діяльність - гармонізацією національних законодавств - практично тільки захистом суспільного здоров'я (включаючи безпеку й захист екологічного середовища).
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Євросоюз перетворився на авторитетний і впливовий міжнародний орган, що створює зростаючу
конкуренцію за світову владу. Через економічну та політичну інтеграцію, країни ЄС створили дуже впливовий і сильний союз, дотримуючись поважного ставлення до національних культур і розмаїтості країн.
Постанова суду по справі (Лікер де Діжон) “Cassis de Dijon” демонструє регіональні відмінності, які з'являються всюди в Європі та в іншій частині міжнародного співтовариства і як такі відмінності потрібно заохочувати, а не придушувати. Рішення в значній мірі сприяло реалізації чотирьох свобод Євросоюзу:
тобто, вільному руху товарів.
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3 РЕЗОЛЮЦІЯ ПО НОВОМУ ПІДХОДУ
3.1
Ситуація на початку 80-х років
Ситуація в Європейському Співтоваристві на початку 1980-х років з погляду технічних бар'єрів для
торгівлі була не дуже позитивною.
Рішення по справі Cassis de Dijon, прийняте Європейським судом, зробило всі національні законодавства в галузі “...ефективності фінансового контролю, захисту суспільного здоров'я, чесності комерційних справ і захисту споживача” зайвими. Однак, прихід до очевидної необхідності в законодавстві
Співтовариства з метою нейтралізації національних заходів не був легким.
Існуюча на той час потреба в одноголосності серед країн - членів ЄС, відсутність механізмів у
розпорядженні Європейської Комісії й членів ЄС, що дозволяють регулювати національну діяльність у
питаннях технічних правил, і останнє, але не менш важливе - докладний технічний опис змісту специфікацій на продукцію зробили цю роботу Сизифовою працею. Кілька Директив обговорювалися протягом багатьох років у структурах Ради Міністрів ЄС3 .
В той же час Європейська Комісія розуміла, що проект для скасування існуючих на той час технічних бар'єрів у торгівлі між країнами - членами ЄС зайшов у глухий кут. У зв'язку із цим Комісія надала
довгий перелік, що нараховує близько 300 законодавчих пунктів, необхідних для створення великого
“Єдиного Ринку” у Європі до кінця 1992.
3.2 Директива 83/189/ЄЕС
Серед перших досягнень Співтовариства було введення знаменитої Директиви 83/189/ЄЕС від 28
березня 1983, що послужила основою для процедури надання інформації в сфері технічних стандартів і
норм. Ця Директива (уперше) ввела систему обліку всіх національних технічних норм, що впливають на
розробку та виробництво продукції на рівні проектування. Коротко кажучи, кожен проект технічного регулювання, навіть якщо він підлягає затвердженню національним парламентом, повинен обов'язково
пройти перевірку в Європейській Комісії й у всіх інших країнах – членах ЄС, щоб переконатися, що вони
не створюють непотрібні бар'єри вільному руху товарів.
Права Комісії та країн – членів ЄС “блокувалися” відповідним національним законодавством
протягом певного періоду часу, поки де-факто відповідній країні – члену ЄС стало неможливим приймати планований закон (технічну норму) через Законодавчу діяльність Співтовариства за цим питанням,
ініційовану Європейською Комісією.
Аналогічні вимоги були також поширені на розробку національних стандартів рекомендаційного
характеру, тому що, незважаючи на рекомендаційний характер, вони можуть негативно впливати на
вільний рух товарів. Вимоги, висунуті до програм національних стандартів, створили сильну мотивацію
для спільної роботи всіх органів національних стандартів у рамках Європейських Органів Стандартизації.
Ця Директива була поширена на нові галузі, що відносяться до продукції (наприклад, на спочатку
виключену сільськогосподарську продукцію та телекомунікаційне встаткування) і послуги (включаючи
послуги ICT - інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ). Сьогодні ця директива відома як Директива
98/48/ЄC.
Ця Директива дотепер є єдиним законодавчим документом Євросоюзу, безпосередньо пов'язаним з питаннями Стандартизації, і містить у собі не законодавчу частину (так звану Консидерату (Considerata) – у якій наведені принципи Європейської Стандартизації й у своєму Додатку містить перелік
визнаних органів Стандартизації в кожній країні в Європі, а також Органів з Європейських Стандартів!
3.3 Резолюція від 7 травня 1985 року
Детальні обговорення між політично відповідальними в кожній країні (тобто Міністрами) питань
винятково технічного характеру показали утопічний підхід, що супроводжувався необхідністю втручання
Співтовариства та скасування бар'єрів для торгівлі усередині Європейського Співтовариства. Потреба в
одноголосності (до набуття чинності в 1987 так званим “Законом про єдину Європу”) створила додаткові
труднощі в затвердженні законодавства Співтовариства, спрямованого на скасування бар'єрів у торгівлі.
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Так, наприклад, Директива щодо шоколаду обговорювалася 12 років, а Директива щодо автонавантажувачів -7
років!
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Мета створення внутрішнього ринку наприкінці 1992 обумовила необхідність нового підходу до
технічної гармонізації та використання стандартизації. Тому у своєму повідомленні, названому "Технічна
гармонізація й стандартизація: Новий підхід", Комісія запропонувала переглянути методи й процедури.
Це мало на увазі два напрямки дії:

перший, відомий як Закон про єдину Європу від 1987, змінив Римську Угоду та замінив
умову одноголосності для прийняття законодавства в галузі Внутрішнього Ринку менш суворим правилом більшості (відомим як кваліфікована більшість)

другий напрямок концентрувався більше на “методологічних” аспектах законодавчого
процесу, тобто на розробці підходу для створення загальних правил, які були б застосовні до широких
секторів або груп продукції, а також видах ризику. Це дозволило б уникнути довгих процедур ухвалення
рішення, які, у минулому, забезпечували технічну гармонізацію шляхом прийняття занадто технічних і
детального специфічних для кожного продукту Директив.
Після досить напруженої роботи Робочої групи на рівні Ради Міністрів під головуванням представника Сполученого Королівства, у якій представники Німеччини та Франції вели обговорення за підтримкою або згодою більш дрібних країн - членів ЄС, 7 травня 1985 Рада Міністрів ухвалила Резолюцію щодо Нового підходу, заснованого на пропозиції Комісії та на своїх власних висновках щодо стандартизації,
прийнятих 16 липня 1984.
У своїй резолюції щодо Стандартизації 1984, Рада вперше визначила кількість основних принципів у Європейській політиці стандартизації:

країни - члени ЄС беруть на себе зобов'язання постійно контролювати чинні технічні норми та скасовувати ті, які вважаються застарілими або зайвими;

країни - члени ЄС повинні гарантувати взаємне визнання результатів випробувань і створити гармонізовані правила для роботи органів сертифікації (принцип взаємного визнання);

країни - члени ЄС підтверджують готовність до попередніх консультацій із Співтовариством у тих випадках, коли національні регуляторні пропозиції або процедури можуть являти загрозу злагодженій роботі внутрішнього ринку;

узгоджено необхідність розширювати метод "загального посилання на стандарти", переважно на європейські, а якщо необхідно, то й на національні стандарти; а також визначити завдання
стандартизації як формулювання технічних характеристик продукції (особливо якщо це стосується охорони здоров'я та безпеки);

узгоджено необхідність швидкого розширення можливостей стандартизації, переважно
на Європейському рівні;

прийняті Європейські стандарти повинні бути представлені до Європейських органів
стандартизації на затвердження.
Ці висновки послужили основою для створення більш високого рівня довіри до Європейських органів стандартизації й відкривали шлях для їх важливішої ролі в системі Європейського технічного законодавства через Резолюцію від 7 травня 1985 щодо Нового підходу.
Основні принципи Нового підходу є наступними:

законодавча гармонізація обмежується основними вимогами безпеки (або іншими вимогами, що представляють спільний інтерес), яким продукція, представлена на ринку, повинна відповідати
та, в силу цього, мати здатність вільного руху по всьому Співтовариству;

завдання складання технічних специфікацій доручається організаціям компетентним у
промисловій стандартизації, які при цьому враховують поточний рівень технології;

ці технічні специфікації не є обов'язковими та мають статус стандартів рекомендаційного
характеру;

відповідні органи зобов'язані визнавати, що продукція, виготовлена відповідно до гармонізованих стандартів, відповідає основним вимогам, установленим відповідною Директивою. Якщо
виробник виготовляє продукцію не відповідно до цих стандартів, він зобов'язаний довести, що його
продукція відповідає основним вимогами.
В той же час дві умови були визнані як такі, що мають особливу важливість для функціонування
цієї системи:

по-перше, стандарти повинні гарантувати якість продукту. Зрозуміло, що безпека розглядається як основний елемент якості продукту.

по-друге, громадські органи кожної країни - члена ЄС повинні гарантувати відповідність
продукції вимогам безпеки (або іншим вимогам), чинним на їхній території. Інакше кажучи, широкий
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контроль продукції не передбачається. Це було необхідною умовою як для встановлення взаємної довіри між країнами - членами ЄС, так і виключення необхідності непотрібної адаптації до існуючих національних систем.
Далі Рада визначила критерії для вибору галузей, на які поширюється "Загальне посилання на
стандарти" – або іншими словами Новий підхід:

оскільки гармонізації підлягають тільки основні вимоги, стає можливим провести розрізнення між основними вимогами та технічними специфікаціями (ТУ);

стандартизації підлягають галузі, що становлять інтерес (або якщо необхідність регулювання одностайно визнається всіма членами Співтовариства);

більшість прийнятих Директив стосуються трьох галузей: засобів пересування, метрології
й електроустаткування. Тому Новий підхід повинен спочатку зосередитися на інших галузях4 ;

можливість урегулювання всіх проблем прийняттям єдиної Директиви, що стосується
правил регулювання для широкого ряду продукції, без необхідності прийняття частих виправлень і змін
до цієї Директиви (заснованої головним чином на практичних і раціоналізаторських міркуваннях). Тому,
обрані галузі повинні характеризуватися різноманітним асортиментом продукції, яка є досить гомогенною, щоб дозволити визначити загальні "основні вимоги".
Швидкому зміцненню структур Європейської Стандартизації (тобто органів Європейської Стандартизації) сприяло також велике значення, що їм надається, у зв'язку із прийняттям принципів зовсім Нового підходу, а висновки 1984 щодо системи Європейської Стандартизації відкрили широкий потенціал
галузей застосування Нового підходу.
3.4 Стандартна Директива Нового підходу
Рада у своїй Резолюції від 7 травня 1985 продовжувала визначення - Основних Елементів - для
стандартної Директиви Нового підходу з метою спрощення їхньої підготовки.
Сюди відносяться:

Компетенція. Визначення переліку охоплюваної продукції, а також характеру ризиків,
що усуваються, повинні гарантувати послідовний підхід. Це не виключає можливість декількох Директив,
прийнятих по різних видах ризику, пов'язаних з тою самою категорією продукту.

Загальна умова для розміщення на ринку. Продукція, що охоплюється Директивою, може бути розміщена на ринку тільки в тому випадку, якщо вона не піддає ризику безпеку людей, свійських тварин або товарів. Директиви, як правило, забезпечують повну гармонізацію - тобто, на ринку може
бути розміщена тільки та продукція, що відповідає їхнім вимогам.

Основні вимоги безпеки. Директива повинна містити опис вимог безпеки, яким повинна
відповідати вся охоплювана нею продукція. Вони повинні бути сформульовані досить точно для того,
щоб при трансформуванні в національне законодавство вони мали юридичну чинність і забезпечувалися
правовою санкцією.

Вільний рух. Вільний рух розглянутого продукту забезпечується без попередньої перевірки його відповідності основним вимогам.

Способи доказу відповідності. Країни - члени ЄС виходять із презумпції відповідності
продукції, якщо вона має один з видів атестації, описаних у Директиві, що підтверджують її відповідність
або гармонізованим стандартам, або, за відсутності гармонізованих стандартів, національним стандартам. Країни - члени ЄС передають Комісії тексти таких національних стандартів, які, на їхню думку, відповідають загальним положенням й основним вимогам для розміщення продукції на ринку. Комісія інформує інші країни - члени ЄС про ці стандарти та публікує їх в Офіційному Журналі. Національні стандарти
використовуються тільки як тимчасові. Це рішення супроводжується наданням інструкцій компетентним
Європейським організаціям для розробки проекту відповідного Європейського стандарту. Країни - члени
ЄС виходять із того, що продукт, у відношенні якого виробник не застосував жодного стандарту, (через
відсутність стандарту або у випадку інновації) відповідає основним вимогами, якщо цей продукт має
атестацію, представлену незалежним органом.

Управління списками стандартів. Якщо країна - член ЄС вважає, що гармонізований стандарт не задовольняє основним вимогам, Комісія повинна довести це до відому Комітету зі стандартів і
4

Незважаючи на ці різні висновки, галузь транспортних засобів ніколи не була предметом Директиви “Нового
підходу” через обставини Євросоюзу, пов’язані з його участю у відповідній робочій групі ООН/ECE (Економічна
Комісія Організації Об’єднаних Націй для Європи)
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технічних норм, що у терміновому порядку готує експертний висновок. Відповідно до цього висновку
стандарт може визнаватися, анулюватися або змінюватися.

Положення про безпеку. Якщо країна - член ЄС виявляє, що продукт може являти загрозу
для безпеки людей, свійських тварин або майна, вона вживає всі відповідні заходи щодо вилучення або
заборони розміщення спірного продукту на ринку. Вільний рух продукту може бути обмежений, навіть
за наявності атестації відповідності.
У цьому випадку країна - член ЄС інформує Комісію про вжиті заходи, зазначаючи причини свого
рішення. Комісія здійснює консультації з країнами - членами ЄС і з постійною комісією. Якщо вжиті заходи вважаються виправданими, Комісія інформує про це країни - члени ЄС, які зобов'язані заборонити
розміщення спірного продукту на ринку.

Види атестації відповідності. Види атестації, які можуть використовуватися в торгівлі:
- свідоцтва та маркувальні знаки відповідності, видані третьою стороною;
- результати випробувань, проведені третьою стороною;
- декларація відповідності, складена виробником, що може поєднуватися із системою контролю;
- інші види атестації, які можуть бути зазначені в Директиві.
Національні органи країни - члена ЄС, повноважні видавати маркувальні знаки або свідоцтва відповідності, повідомляють Комісію й інші країни - члени ЄС. Вони повинні виконувати свої обов'язки відповідно до принципів і практики Міжнародної Організації зі Стандартизації (ISO). Країни - члени ЄС відповідальні за діяльність цих органів. Національні органи влади мають право просити виробника надати
їм дані, пов'язані з випробуваннями безпеки продукту, проведеними при виникненні в них сумнівів у
його відповідності вимогам безпеки. Будь-який виробник має право доводити відповідність продукту
будь-якими засобами, які він вважає необхідними в рамках суперечки або судових слухань.

Постійна комісія. Постійна комісія секторних Директив складається із представників,
призначених країнами - членами ЄС, які можуть вдаватися до допомоги експертів або радників. У завдання комісії входить виконання Директиви. Комісія скликає форум для обговорення будь-яких можливих проблем, але до її завдання не входить здійснення систематичної експертизи всіх матеріалів стандартів.
Стандартні елементи Директив Нового підходу
Директиви Нового підходу засновані на наступних принципах.

Гармонізація законодавства обмежується основними вимогами.

На ринку може розміщатися й використовуватися лише та продукція, що відповідає основним вимогам.

Гармонізовані стандарти, довідкові номери яких опубліковані в Офіційному
Журналі і які відбиті в національних стандартах, розглядаються як відповідні основним
вимогами.

Застосування гармонізованих стандартів або інших технічних специфікацій (ТУ) зберігає рекомендаційний характер, і виробники вільні у виборі будь-якого
технічного рішення, що забезпечує відповідність основним вимогам.

Виробники мають право обирати між різними процедурами оцінки відповідності, передбаченими у відповідній Директиві.



Додаток А містить списки Директив Євросоюзу, складені на базі Нового підходу,
а також відповідних категорій Європейського Законодавства.
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4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Як говорилося раніше відносно основних вимог у структурі законодавства Нового підходу, основний принцип - обмежити законодавчу гармонізацію основними вимогами, що представляють суспільний інтерес. Ці вимоги стосуються, зокрема, захисту здоров'я та безпеки користувачів (звичайно
споживачів і працівників) і іноді інші фундаментальні вимоги (наприклад, захист майна або навколишнього середовища).
Основні вимоги – це єдині вимоги технічного характеру, що застосовуються до продукції, передбаченій відповідним законодавством; вони покликані забезпечити й гарантувати високий рівень захисту.
Вони є результатом певних ризиків, що асоціюються із продуктом (наприклад, фізичний і механічний
опір, вогненебезпечність, хімічні, електричні або біологічні властивості, гігієна, радіоактивність, точність),
стосуються продукту або його характеристик (наприклад, положення, що стосуються матеріалів, проекту,
конструкції, виробничого процесу, інструкцій, складених виробником) або викладають головне завдання
захисту (наприклад, за допомогою ілюстрованого переліку). Часто вони є комбінацією декількох вимог.
У результаті на певний продукт можуть одночасно поширюватися відразу кілька Директив, тому що основні вимоги різних Директив повинні застосовуватися одночасно, щоб охопити всі відповідні суспільні
інтереси.
Резолюція 1985 року про Новий підхід відносно основних вимог пропонує:
Законодавчий документ повинен містити опис вимог безпеки (або інше суспільне завдання), яким повинна відповідати вся продукція передбачена Директивою. Він повинен бути
сформульований досить точно для того, щоб при трансформуванні в національне законодавство він мав юридичну чинність і підтримувався правовою санкцією.
Ця умова в реальності представляє дуже серйозне завдання для розробників законодавчих актів,
а саме: підтримання необхідного точного балансу між описовою частиною відповідного тексту (яка забезпечує правове дотримання) і формулювання цілей, не пов'язаних з конкретними технологіями або
технічними рішеннями. Як законодавчий акт може бути застосований і законодавчо запропонований без
конкретної вимоги, яку можна виміряти, оцінити та порівняти?
Основні вимоги вказуються в додатках до Директив і включають усе, що необхідно для досягнення мети Директиви. Продукція може розміщатися на ринку й використовуватися, тільки якщо вона
відповідає основним вимогам.
Хоча основні вимоги не містять докладні технічні специфікації (ТУ), проте, рівень деталізації
формулювань у Директивах різний. Формулювання має на меті бути досить точним для того, щоб при
трансформуванні в національне законодавство воно могло отримати юридичну чинність і правову підтримку, і сприяти Комісії у видачі мандатів організаціям Європейських стандартів для підготовки гармонізованих стандартів. Директиви повинні формулюватися таким чином, щоб забезпечити оцінку відповідності основним вимогам навіть за відсутності гармонізованих стандартів або при відмові виробника від їхнього застосування.
Рішення щодо ступеня деталізації відповідних текстів, що зустрічаються в різних галузях, де застосовується законодавча процедура Нового підходу, можуть бути різні.

Директива щодо Електричного встаткування (відома також як Директива низької напруги
- (ДНН) “LVD”), охоплює широку галузь устаткування, працюючого в діапазоні напруг 50 - 1000 У (змінного струму) і 75 - 1500 У (постійного струму) і включає всі основні вимоги - названі в цій Директиві “основні елементи умови безпеки“- з текстом не більше 30 рядків ( англійською мовою)

Директива щодо будівельної продукції – (ДСП) CPD5, з іншого боку, містить основні вимоги не до самих будівельних матеріалів, а до робіт – будинків, доріг і т.д. – побудованих із цих матеріалів.
До основних вимог відносяться всього 6 (Механічний опір і стійкість; Пожежна безпека; Гігієна, здоров'я
й екологічність; Безпека у використанні; Захист від шуму й економія енергії та здатність зберігати тепло)

Директива (2006/42/ЄC) про машини й механізми охоплює величезну галузь продукції6 і
містить 30 сторінок тексту основних вимог.
Ці приклади показують, що вимога Резолюції 1985 року Нового підходу гнучко використовується
різними розробниками законодавчих актів і прийнята законодавцями.
У результаті застосування цих директив, і особливо визначення в них основних вимог, відомостей про появу систематичних проблем не надходило.
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4.1 Застосування декількох Директив до одного продукту
Директиви Нового підходу в цілому спрямовані на те, щоб охопити всі ризики, що представляють
суспільні інтереси, які ці Директиви покликані захистити. Тому, для забезпечення відповідності законодавчим вимогам Співтовариства часто потрібне одночасне застосування декількох Директив Нового підходу та, можливо, інших законодавчих актів Співтовариства.
 Основні вимоги, обумовлені Директивами Нового підходу, можуть частково дублювати
або доповнювати одна одну, залежно від ризиків, що охоплюються цими вимогами та відносяться
до розглянутого продукту.
 Розміщення продукту на ринку і його використання може відбуватися тільки в тому випадку, коли продукт відповідає умовам всіх відповідних Директив і після проведення оцінки відповідності всім чинним Директивам.
4.2 Основні Вимоги та Виробники
Основні вимоги повинні застосовуватися залежно від ризику властивого даному продукту. Тому,
виробники повинні проводити аналіз ризику, щоб визначити основні вимоги, застосовні до цього продукту. Цей аналіз повинен оформлятися документально та включатися до складу технічної документації.
Основні вимоги визначають результати, яких необхідно досягти, або усувають риски, що усуваються, але не конкретизують і не визначають технічні рішення для виконання цих завдань. Така гнучкість
дозволяє виробникам обирати економічно ефективний спосіб забезпечення відповідності цим вимогам.
Наприклад, це дозволяє адаптувати матеріали та конструкцію продукту до технологічного прогресу. З іншого боку, Директиви Нового підходу не вимагають регулярної адаптації до технічного прогресу, тому що оцінка відповідності або невідповідності вимогам ґрунтується на стані технічного ноу-хау в
певний момент.
Такий підхід не відповідає практиці країн із централізованою плановою економікою. У цих
країнах, через їх дуже централізовану планову систему, було необхідно пропонувати детальні характеристики продукції для спрощення виконання плану виробництва сировини, напівфабрикатів або збірних
вузлів, що входять до їх складу. Крім такої вертикальної структури, описовий характер - свого роду
“офіційний рецепт”- законодавства (через деталізований законодавчий текст або через декларацію - що
має такий самий описовий характер - стандарти для обов'язкового застосування) також робили “доброчинний” вплив на сам план і допомагали спускати систему призначення цін, і т.п.
Однак, цей підхід, якщо його застосувати сьогодні, позбавляє виробників гнучкості й мотивації до
адаптації їхньої продукції до нових технологій або впровадження нових, кращих і більш сучасних розробок. На практиці це фактично збільшує інерцію законодавчого процесу та перегляд стандартів на
підставі того, що “нові проекти зобов'язують підприємства вкладати капітал”. У централізованій плановій
економіці зміна конструкції продукту означала б, що всі виробники були б готові до нових інвестицій.
Інакше кажучи, новий стандарт або закон з'явився б тоді, коли останнє підприємство готове.
У сьогоднішньому глобальному ринку й, особливо в межах ВТО, зобов'язання виробників перед
відповідними застарілими розробками й технологічними рішеннями - це, як правило, не тільки
несумісне із правилам ВТО, але й призводить компанії до неконкурентоздатності.
Щоб допомогти Урядам створити “культуру” для підготовки законодавства, Робоча Група ЮНЕСЕ
(UNECE) з Регуляторного співробітництва й політики стандартизації випустила свої “Рекомендації L:
Міжнародна модель технічної гармонізації на основі належної регуляторної практики для підготовки,
прийняття й застосування технічних норм шляхом використання міжнародних стандартів”.
Ця “Міжнародна модель” визнає існування в Угоді ВТО по «TBT» (Угода про торгівлю без
бар'єрів) системи гарантії того, що технічні норми й стандарти не створюють бар'єрів у торгівлі. Модель
розвиває цю систему, пропонуючи рішення для практичного проведення технічної гармонізації, і замість
існуючих схем пропонує гарну регуляторну практику для використання в процесі міжнародної технічної
гармонізації.
Ця модель має вражаючу подібність до Нового підходу.
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5 ГАРМОНІЗОВАНІ СТАНДАРТИ
Директива 98/34/EC визначає Європейські стандарти як “технічні специфікації (ТУ), прийняті Європейськими організаціями стандартизації для багаторазового або постійного застосування, дотримання
яких не є обов'язковим”.
Відповідно до внутрішніх правил цих організацій з Європейських стандартів їхні члени повинні
перенести Європейські стандарти на національний рівень. Це перенесення означає, що відповідні Європейські стандарти повинні стати повністю ідентичними національними стандартами, і що всі суперечні їм
національні стандарти повинні бути скасовані в певний період часу.
Гармонізовані стандарти - це не особлива категорія в Європейських стандартах. Це спеціальна
термінологія, що використовується в Директивах Нового підходу, для юридичного визначення технічних
специфікацій (ТУ), що існують як Європейські стандарти, до якого Директивами додане спеціальне значення. У Директивах Нового підходу гармонізовані стандарти зберігають свій статус рекомендаційного
характеру.
Гармонізовані стандарти - це Європейські стандарти, прийняті організаціями з Європейських
стандартів й розроблені відповідно до Загальних Рекомендацій, узгоджених Комісією ЄС й організаціями
з Європейських стандартів, і відповідно до мандата виданих Комісією ЄС після консультації з країнами членами ЄС.
Гармонізовані стандарти в розумінні Нового підходу вважаються чинними, коли організації з Європейських стандартів офіційно подадуть на розгляд Комісії ЄС Європейські стандарти, розроблені або
складені відповідно до мандату.
5.1
Процедура стандартизації по Новому підходу
По Новому підходу, після визначення відповідних Основних вимог у законодавчій галузі, які є
єдино обов'язковими для виконання вимогами до продукції та відповідних ризиків, Комісія ЄС офіційно
запитує організації з Європейських стандартів представити Європейські стандарти шляхом видачі мандату. Перед цим Комісія здійснює консультації з Комітетом представників країн - членів ЄС, створеним відповідно до Директиви 98/34/ЄC, і, у деяких випадках, із секторним Комітетом, створеним тією же Директивою. Досягнення консенсусу в рамках Комітету(ів) має на увазі широку консультацію із секторними
органами на національному рівні. Таким чином, мандат є сильним індикатором очікувань громадських
органів й “керівництвом” для розробників відповідних стандартів.
Далі, організації з Європейських стандартів займають офіційно позицію по цьому мандаті
відповідно до їхніх внутрішніх правил. Прийняття мандату та наступної робочої програми цих організацій
слугує початком “Періоду невтручання”. “Період невтручання” передбачений як Директивою 98/34/ЄC,
так й їхніми внутрішніми правилами й означає, що жоден орган національних стандартів не може розробляти (національний) стандарт, якщо аналогічний стандарт створений на Європейському рівні.
Процедура стандартизації по Новому підходу
Мандат оформляється після консультацій з членами ЄС.
Мандат передається організаціям з Європейських стандартів.
Організації з Європейських стандартів приймають мандат.
Організації з Європейських стандартів розробляють програму.
Технічний комітет розробляє проект стандарту.
Організації з Європейських стандартів та національні органи стандартизації проводять громадське опитування.
Технічний комітет розглядає рекомендації.
Органи з національних стандартів проводять голосування з Європейських стандартів й ратифікують їх.
Організації з Європейських стандартів передають відгуки та назви стандартів до Комісії ЄС.
Комісія публікує відгуки в Офіційному Журналі Євросоюзу.
Органи з національних стандартів вводять Європейські стандарти.
Національні органи публікують посилання на національні стандарти.
Розробка й прийняття гармонізованих стандартів ґрунтуються на “Загальних Рекомендаціях із
співробітництва” підписаних між організаціями з Європейських стандартів та Комісією ЄС. Ці рекомен-
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дації містять серію принципів і зобов'язань по стандартизації, наприклад: такі як участь всіх зацікавлених
сторін (наприклад, виробників, споживчих асоціацій і професійних союзів), роль громадських органів,
якість стандартів й однакового застосування стандартів у всіх країнах Співтовариства.
Основна мета “Загальних Рекомендацій із співробітництва”, спочатку підписаних в 1984 році й
регулярно змінюваних, - гарантія високого рівня якості самого процесу Європейської Стандартизації, що,
у свою чергу, буде гарантувати високий рівень якості безпосередньо самих Європейських стандартів.
Організації з Європейських стандартів відповідальні за пошук і розробку гармонізованих стандартів у розумінні Нового підходу та за подання переліку прийнятих гармонізованих стандартів до
Комісії ЄС. Технічний зміст таких стандартів перебуває в повній відповідальності організацій з Європейських стандартів.
Після схвалення мандату органами державної влади, пошуком технічних рішень повинні в принципі займатися зацікавлені сторони. У певних галузях, наприклад екологія, здоров'я та безпека, у процесі стандартизації важлива участь державних органів на технічному рівні. Однак, Директиви Нового
підходу не передбачають процедуру перевірки або затвердження держорганами, на рівні Співтовариства або на національному рівні, змісту гармонізованих стандартів, які прийняті із процедурними гарантіями процесу стандартизації.
Діалог між органами стандартів й органами влади й, якщо це доцільно, їхня участь у процесі
стандартизації повинні, проте, гарантувати, що терміни мандату розуміються правильно та суспільні
проблеми знаходять належну увагу в цьому процесі.
Організації з Європейських стандартів не зобов'язані надавати останні розроблені стандарти як
гармонізовані стандарти. Вони можуть посилатися на існуючі стандарти, які вони вважають, після
експертизи та, можливо, їхньої зміни, відповідають умовам мандату, або змінюють існуючі стандарти,
щоб останні відповідали цим умовам. Аналогічно, вони можуть посилатися на міжнародні або національні стандарти й приймати їх як Європейські стандарти та надавати їх на розгляд Комісії ЄС, як гармонізовані стандарти.
Гармонізований стандарт повинен відповідати основним вимогам відповідної Директиви. Європейський стандарт може містити умови, пов'язані не тільки з основними вимогами, але й з іншим умовами. У цьому випадку, ці умови повинні бути чітко розмежовані з умовами, що входять до основних
вимог. Далі, гармонізований стандарт не обов'язково повинен включати всі основні вимоги. Це зобов'язало б виробника використовувати інші необхідні технічні специфікації (ТУ), щоб забезпечити
відповідність всім основним вимогам цієї Директиви.
Як правило, ця інформація повинна обов'язково входити до спеціального “інформаційного"5 Доповнення гармонізованого Стандарту (іменується “Додаток ZA”). Таким чином, всі користувачі стандарту
адекватно інформуються про статус його зв'язку з даною Директивою.
Як зазначалося раніше, основні вимоги визначають мету, яку необхідно досягти, або ризики, які
варто виключити, але не конкретизують і не пропонують технічні рішення для вирішення цих завдань.
Така гнучкість дозволяє виробникам обирати спосіб забезпечення відповідності зазначеним вимогам.
Це дозволяє також щоб, наприклад, матеріали та конструкцію продукту можна було адаптувати
до технологічного прогресу. У той же час, Директиви Нового підходу не пропонують необхідність регулярної адаптації до технічного прогресу, тому що оцінка відповідності або не відповідності продукту
відповідним вимогам залежить від стану технічного ноу-хау на певний момент часу.

5

На відміну від “нормативних” Додатків, які означають, що їх положення обов’язкові для того, щоб продукт вважався відповідним стандарту.
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5.2
Презумпція відповідності
Гармонізовані стандарти забезпечують презумпцію відповідності основним вимогам, якщо посилання на них було опубліковане в Офіційному Журналі (Official Journal), і якщо вони були прийняті на
національному рівні. Однак, необхідно щоб це прийняття відбулося у всіх країнах - членах ЄС перш, ніж
презумпція відповідності набуде чинності. Оскільки Європейські стандарти повинні бути прийняті в однаковому порядку, виробник може обрати будь-який з відповідних національних стандартів.
Мета публікації посилань в Офіційному Журналі - встановити дату, з якої презумпція
відповідності набуває юридичної чинності. Перед публікацією посилання Комісія може здійснити перевірку виконання положень мандату. Якщо вона вважає, що стандарт не відповідає положенням мандату, вона або не публікує посилання на цей стандарт, або обмежує публікацію посиланнями на окремі
частини цього стандарту. У таких випадках положення про те, що гармонізований стандарт забезпечує
презумпцію відповідності не виконується, або виконується тільки для тієї його частини, що зазначена в
опублікованому посиланні.
Презумпція відповідності

Відповідність національним стандартам, які представляють гармонізований стандарт, посилання на який опубліковані в Офіційному Журналі, забезпечує презумпцію відповідності
основним вимогам відповідної Директиви Нового підходу, на яку поширюється даний стандарт.

Посилання (такі, наприклад, як заголовки, ідентифікаційні номери) гармонізованих
стандартів публікуються в Офіційному Журналі по відповідній Директиві. Обновлений список посилань по кожній Директиві можна знайти в Інтернеті за наступною адресою:
http://www.newapproach.org/

Країни - члени ЄС повинні публікувати посилання на національний стандарт, що відображає гармонізований стандарт. У публікації буде корисно вказати зв'язок із законодавством з
даного питання.

Застосування гармонізованих стандартів, що забезпечують презумпцію відповідності, зберігає рекомендаційний характер у Директивах Нового підходу. Тому, продукт може виготовлятися безпосередньо на базі основних вимог.

Комісія відкликає презумпцію відповідності, якщо встановлено, що гармонізований
стандарт не повністю відповідає основним вимогам.

Принципи, пов'язані з мандатом, і прийняття гармонізованих стандартів, їхня доступність, і презумпція відповідності основним вимогам також поширюються на змінені версії гармонізованих стандартів.

Протягом перехідного періоду й старі, і змінені стандарти надають презумпцію відповідності, за умови, що й перші й другі стандарти відповідають цим вимогам.
Застосування гармонізованих стандартів, що забезпечують презумпцію відповідності, зберігає
рекомендаційний характер. Виробник має право вибору посилатися або не посилатися на гармонізовані
стандарти. Однак, якщо виробник не бажає дотримуватися гармонізованих стандартів, він зобов'язаний
довести, що його продукція відповідає основним вимогам за допомогою інших засобів, обраних за його
власним розсудом (наприклад, за допомогою будь-яких існуючих технічних специфікацій (ТУ).
Якщо виробник застосовує лише частину гармонізованого стандарту або відповідний гармонізований стандарт не охоплює всі основні вимоги, то презумпція відповідності існує тільки в тому обсязі, в
якому цей стандарт відповідає основним вимогам.
Відповідність гармонізованим стандартам буде, відповідно до певних Директив, визначати
відповідну процедуру оцінки відповідності, що іноді дає можливість оцінки відповідності без втручання
третьої сторони або можливість більш широкого вибору процедур.
Відповідно до певних Директив, національний стандарт може надавати презумпцію
відповідності – як перехідна міра – до появи відповідного гармонізованого стандарту, що охоплює цю
галузь. Країни – члени ЄС можуть передавати Комісії тексти тих національних стандартів, які, на їхню
думку, відповідають основним вимогам. Після консультацій з Комітетом, відповідно до Директиви
98/34/ЄC й, якщо це передбачено, із секторним Комітетом, Комісія повідомляє країни – члени ЄС чи мають національні стандарти презумпцію відповідності. Якщо рішення позитивне, то країни – члени ЄС повинні опублікувати посилання на ці стандарти. Посилання також публікуються в Офіційному Журналі. Ця
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процедура поки ще не застосовувалася, щоб надати повний пріоритет розвитку Європейських Стандартів.
5.3 Відкликання презумпції відповідності
Органи Європейської Стандартизації, проте, не абсолютно безконтрольні. Визнається важливість
делегування повноважень. Тому, Директиви Нового підходу містять положення, відповідно до якого
гармонізований стандарт може бути оскаржений.
Процедура відкликання презумпції відповідності

Якщо країна - член ЄС або Комісія ЄС вважає, що гармонізований стандарт не повністю відповідає основним вимогам, запит повинен бути переданий до Комітету, створеного
відповідно до Директиви 98/34/ЄC, і, якщо необхідно, до секторного Комітету, із зазначенням
причини запиту.

Комітет повинен невідкладно надати експертний висновок.

У світлі висновку комітету, Комісія повинна проінформувати країни - члени ЄС, які
повинні вжити необхідних заходів.
Якщо, відповідно до висновку Комітету, гармонізований стандарт знаходиться не в повній
відповідності з основними вимогами, Комісія й країни - члени ЄС повинні відкликати посилання на
цей стандарт із опублікованої інформації.
Процедура та результати заперечування стандарту не впливають на його існування як гармонізованого стандарту. Це може призвести тільки до його вилучення з посилання, опублікованого Комісією й
країнами - членами ЄС. Це означає, що спірний гармонізований стандарт більше не надає презумпцію
відповідності основним вимогам.
Той факт, що Комісія або країни - члени ЄС можуть заперечувати гармонізований стандарт,
замість проведення процедури його прийняття до публікації посилання на нього, указує на те, що систематична перевірка технічного змісту гармонізованих стандартів не проведена. Тільки у випадках, коли
встановлюється, що стандарт, який заперечується, не задовольняє основним вимогам або має недоліки,
посилання на нього може бути відкликане.
5.4
Перегляд гармонізованих стандартів
Формальне рішення про перегляд стандарту в принципі, приймається організаціями з Європейських стандартів. Це відбувається за їхньою власною ініціативою або на вимогу Комісії. Потреба в перегляді стандарту може виникати в результаті зміни галузі застосування Директиви (наприклад, поширення її дії на іншу продукцію або зміну основних вимог), у випадку заперечування змісту гармонізованого стандарту Комісією або країною - членом ЄС із посиланням на те, що він більше не може надати
презумпцію відповідності основним вимогам, або внаслідок технічного розвитку.
При перегляді гармонізованого стандарту, щоб мати можливість надавати презумпцію
відповідності, внесені зміни повинні відповідати мандату. Якщо інше не обговорено первісним мандатом, його терміни та умови поширюються також на перегляд гармонізованого стандарту. Це не виключає можливість нового мандату, зокрема, коли перегляд пов'язаний з недоліками основних вимог.
Щоб надати презумпцію відповідності, згідно з Новими підходами, змінений стандарт повинен
задовольнити загальним умовам: стандарт повинен ґрунтуватися на мандаті, надаватися до Комісії ЄС
відповідною організацією з Європейських стандартів, посилання на нього повинні бути опубліковані
Комісією ЄС в (Official Journal) Офіційному Журналі, і він повинен бути трансформований у національний
стандарт.
Дотримуючись своїх внутрішніх правил, відповідна організація з Європейських стандартів повідомляє про дату публікації виправленого гармонізованого стандарту на національному рівні та дату
вилучення старого стандарту. Перехідний період - це звичайно період часу між цими двома датами.
Протягом цього перехідного періоду обидва гармонізовані стандарти надають презумпцію
відповідності, за умови виконання ними вимог. Після закінчення перехідного періоду тільки змінений
гармонізований стандарт надає презумпцію відповідності.
Комісія може вважати, що для забезпечення безпеки або в силу інших причин стара версія гармонізованого стандарту повинна припинити надання презумпції відповідності до дати його вилучення
встановленою організацією з Європейських стандартів. У таких випадках, Європейська Комісія встанов-
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лює більш ранню дату, після настання якої стандарт більше не надає презумпцію відповідності, і публікує
цю інформацію в (Official Journal) Офіційному Журналі.
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6 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ Й УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ
6.1
Оцінка відповідності
Оцінка відповідності - процес, що демонструє відповідність продукту, процесу, сервісних послуг,
системи, людини або органу заданим вимогам; інакше кажучи, це стосується релевантних процедур, що
демонструють відповідність продукту умовам відповідного законодавчого документа.
У тих випадках, коли законодавство Співтовариства вимагає оцінки відповідності, загально прийнято, що відповідне оцінювання здійснюють державні органи, виробники або органи, що повідомляються.
Оцінка відповідності підрозділяється на “модулі”, які охоплюють обмежену кількість різних процедур, що застосовуються до самого широкого переліку продукції. Оцінка відповідності, згідно з модулями, ґрунтується або на участі першої сторони (виробника), або третьої сторони (уповноваженого органу). Модулі пов'язані з етапом розробки продукції або з етапом її виробництва, або з першим і другим
етапом разом; як правило, відповідно до модуля, продукт підлягає оцінці відповідності на етапі проектування, а також на етапі його виробництва.
Кожна Директива Нового підходу описує обсяг і зміст можливих процедур оцінки відповідності,
які, як вважається, забезпечують необхідний рівень захисту. Якщо виробник передає розробку або виробництво продукту, він однаково відповідає за проведення оцінки відповідності на обох етапах оцінки.
Модулі дають законодавцеві можливість встановити відповідні процедури, щоб виробники могли продемонструвати відповідність продукту вимогам Директиви щодо типу продукції та відповідних
ризиків. При визначенні переліку можливих модулів Директиви враховують, відповідно до принципу
пропорційності зокрема, такі моменти як вид продукції, характер пов'язаних ризиків, економічну інфраструктуру даного сектора й т.д.

Для простої продукції з низьким рівнем небезпеки: сертифікація виробником
називається “Декларацією виробника”

Для складнішої продукції з більш високим рівнем небезпеки: сертифікація
здійснюється третьою стороною (уповноваженим органом)
Крім того, процедури оцінки відповідності, відповідно до спеціальної Директиви Нового підходу,
повинні аналогічним чином забезпечити (хоча процедури й не є ідентичними) достатній доказ
відповідності продукції прийнятим основним вимогам. Принцип пропорційності також вимагає, щоб Директиви не містили зайвих процедур, які занадто скрутні для досягнення поставлених цілей, зокрема,
викладених в основних вимогах.
Забезпечення вибору, відповідно до Директиви Нового підходу, між двома або більше процедурами оцінки відповідності для того самого продукту може бути виправдане коли в результаті різного
законодавства та традицій у країнах - членах ЄС склалися різні системи сертифікації. Однак, ці країни члени ЄС повинні зафіксувати в їхньому національному законодавстві всі процедури оцінки
відповідності, встановлені Директивою та гарантувати вільний рух всієї продукції, що пройшла процедуру оцінки відповідності, згідно з відповідною Директивою. Вибір модулів також може бути виправданий,
коли продукт підпадає під дію більш ніж однієї Директиви. У таких випадках завдання полягає в тому,
щоб забезпечити виробника загальною процедурою, що міститься у всіх відповідних Директивах або, як
мінімум, адекватними процедурами.
І нарешті, вибір може також бути виправданий з урахуванням інфраструктури відповідної галузі
промисловості, щоб дати виробникам можливість обрати найбільш підходящу й найбільш економічну
процедуру. Деякі Директиви передбачають можливість використання процедур, заснованих на методах
гарантії якості. У цих випадках виробник також, звичайно, вдається до допомоги процедури або
комбінації процедур, у яких не використовуються такі методи, крім тих випадків, коли відповідність вимогам передбачає обов'язкове застосування певної процедури.
Весь спектр можливих “модулів”, зазначений в останній Постанові 2008/768/ЄC, наводиться на
сторінці нижче.
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МОДУЛІ

ПРОЕКТ


Оцінка відповідності підрозділяється на модулі, які охоплюють обмежене число різних
процедур, що застосовуються до самого широкого ряду продукції.

Модулі пов'язані з етапом розробки продукції або з етапом її виробництва, або з першим і
другим етапом разом. Вісім основних модулів і вісім їхніх можливих варіантів можуть комбінуватися
один з одним у різному сполученні для досягнення повної відповідності процедури оцінки.

Модулі докладно описані в Постанові № 768/2008/ЄC для того, щоб законодавець
спеціальних Директив міг їх враховувати.

Як правило, продукт підлягає оцінці на відповідність згідно з модулем на етапі розробки, а
також на етапі виробництва.

Кожна Директива Нового підходу описує обсяг і зміст можливих процедур оцінки
відповідності, які, як вважається, забезпечують необхідний рівень захисту. Директиви також
встановлюють критерії, що визначають умови, за яких виробник може зробити свій вибір, якщо
передбачено більш ніж один вибір.

Таблиця - Процедура оцінки відповідності в законодавстві Співтовариства
А. Внутрішній
Б. Тип контролю
Ж. Перевірка
контроль
відповідності
продукту
виробу
Виробник Виробник надає до уповноваженого орга- Виробник
підтримує техну:
- надає
нічну документа- технічну документацію,
технічну
цію, наявну в
- підтвердження відповідності, технічдокументацію
розпорядженні
ного рішення проекту
національних ор- зразок(и) планованого виробництва,
ганів
якщо це необхідно.
Уповноважений орган:
- перевіряє відповідність основним вимогам,
- перевіряє технічну документацію та
підтверджуючі матеріали на відповідність
технічного проекту,
- за зразком(ами): проводить випробування, якщо це необхідно
- видає типовий сертифікат ЄС про проходження перевірки

З. Повна гарантія якості

ЕN ISO 90001:2000 (4)
Виробник:
- застосовує затверджену систему якості
проекту
- надає технічну документацію
- уповноважений орган
здійснює контроль системи якості (QS)
З1.
уповноважений орган
- здійснює перевірку
відповідності проекту(1)
- видає сертифікат ЄС
про проходження проектом перевірки(1)
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А. Виробник
- декларує
відповідність
основним вимогам
- наносить
маркування
відповідності

В. Відповідність
типу

М. Гарантія
якості
продукту
ЕN ISO
(2)
90001:2000
Виробник
- застосовує
затверджену
систему
якості з виробництва,
остаточної
перевірки та
випробування
- декларує
відповідність
затвердженому типу
- наносить
маркування
відповідності

Д. Гарантія
якості
продукту
ЕN ISO
(3)
90001:2000
Виробник
- застосовує
затверджену
систему
якості з остаточної перевірки та
випробування
- декларує
відповідність
затвердженому типу
- наносить
маркування
відповідності

Е. Перевірка
продукту

А1. Акредитований або
вповноважений
орган
- тестує
спеціальні аспекти продук(1)
ту

В1. Акредитований або
вповноважений
орган
- тестує
спеціальні аспекти продук(1)
ту

Г1.
- декларує
відповідність
основним
вимогам
- наносить
маркування
відповідності

Д1.
- декларує
відповідність
основним
вимогам
- наносить
маркування
відповідності

Е1.
- декларує
відповідність
основним
вимогам
- наносить
маркування
відповідності

А2.
Вибіркова
перевірка
(1)
продукту

В2.
Вибіркова
перевірка
(1)
продукту

Г2.
уповноважений орган
- затверджує
систему
якості
- здійснює
контроль
якості

Д2.
уповноважений орган
- затверджує
систему
якості
- здійснює
контроль
якості

В. Виробник
- декларує
відповідність
затвердженому
типу
- наносить
маркування
відповідності

Виробник
- декларує
відповідність
затвердженому типу
- наносить
маркування
відповідності

Виробник
- Надає
продукцію
- декларує
відповідність
- наносить
маркування
відповідності

Виробник
- застосовує
затверджену
систему
якості з виробництва,
остаточної
перевірки та
випробування
- декларує
відповідність
- наносить
маркування
відповідності

Е2.
уповноважений уповноважеуповноважеорган
ний орган
ний орган
- перевіряє
- здійснює
- перевіряє
відповідність
контроль
відповідність
основним виякості
основним
могам
вимогам
- видає
- видає
сертифікат
сертифікат
відповідності
відповідності
(1)
Додаткові вимоги, які можуть застосовуватися в секторному законодавстві.
(2)
За винятком підпункту 7.3 і вимог, що стосуються задоволення інтересів покупців і постійного поліпшення.
(3)
За винятком підпунктів 7.1, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 і вимог, що стосуються задоволення інтересів покупців і
постійного поліпшення.
(4)
За винятком вимог, що стосуються задоволення інтересів покупців і постійного поліпшення.
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6.2
Уповноважені органи
Уповноважені органи6 відповідають за галузі, що представляють громадський інтерес й, тому,
повинні бути підзвітні компетентним національним органам. Щоб мати повноваження, ці органи повинні мати статус юридичної особи, утвореної на території Країни - члена ЄС та, таким чином, підпадати під
її юрисдикцію. У деяких випадках, країни - члени ЄС вільні у своєму рішенні повідомляти або не повідомляти орган, що відповідає вимогам, викладеним у Директивах і Постанові 2008/768/ЄC.
Органи, що повідомляються, вирішують завдання, пов'язані із процедурами оцінки відповідності,
зазначеними у відповідних Директивах Нового підходу, коли необхідна участь третьої сторони. Це послуга для виробників у галузі громадського інтересу.
Країни – члени ЄС відповідальні за повідомлення органів оцінки відповідності, які вповноважені
виконувати цю функцію. Вони можуть обирати органи, які вони повідомляють, із числа органів, що
знаходяться в їхній юрисдикції, які задовольняють вимогам Директив і принципам, викладеним у Постанові 2008/768/ЄC. Країни - члени ЄС несуть повну відповідальність за компетентність уповноважених органів - візаві інших Країн - членів ЄС й установ Співтовариства. Тому вони повинні перевіряти компетентність органів, що претендують на цю роль. Перевірка повинна ґрунтуватися на критеріях, викладених у
відповідній Директиві, основних вимогах і відповідній процедурі оцінки відповідності. Постанова
2008/768/ЄC забезпечила можливість онлайнового (оперативного) повідомлення.
Уповноважений орган оцінюється для визначення його технічної компетенції та здатності
здійснювати встановлені процедури оцінки відповідності, а також чи може цей орган продемонструвати
необхідний рівень незалежності, об'єктивності та вірогідності. Акредитація, відповідно до серії стандартів EN 45000, це підтвердження технічної частини повідомлення.
В інтересах конкурентоздатності, органи, що повідомляються, повинні застосувати модулі, не
створюючи зайвих бар'єрів для економічних операторів. З цієї же причині, і для забезпечення рівних
умов для економічних операторів, повинна бути гарантована послідовність у застосуванні технічних модулів. Це найкраще досягається через відповідну координацію та кооперацію між уповноваженими органами. Європейська Комісія підтримує таку кооперацію.
Комісія ЄС публікує перелік уповноважених органів в Офіційному Журналі Європейського Співтовариства з метою інформації, та підтримує важливу Базу даних про ці органи під назвою NANDO.
Якщо уповноважений орган перестає відповідати вимогам або не виконує свої зобов'язання, його повідомлення відкликається під відповідальність країни - члена ЄС, що призначила цей орган.
Уповноважені органи вільні в пропонуванні своїх послуг оцінки відповідності в межах їхньої
компетенції будь-якому економічному операторові, що діє в межах або за межами Співтовариства. Вони
можуть здійснювати свою діяльність також на території іншої країни - члена ЄС або третіх країн,
імовірно, з дотриманням місцевих законів. Однак, хоча вповноважені органи можуть пропонувати свої
послуги у всіх країнах Співтовариства, країни - члени ЄС і Комісія ЄС можуть висунути заперечення
відносно вповноваженого органа. У зв'язку з цим, Постанова 2008/768/ЄC передбачає положення про
період, протягом якого будь-які сумніви в їхній компетентності можуть бути перевірені до початку їхньої
роботи як уповноважений орган.
Уповноважений орган може передати частину здійснюваної їм роботи іншому органу за наявності в останнього встановленої та регулярно контрольованої компетентності. Цей субпідрядний орган
повинен бути технічно компетентним і мати незалежність та об'єктивність і відповідати тим самим критеріям і вимогам, що й уповноважений орган.
Виробники вільні у виборі будь-якого уповноваженого органа, визначеного для проведення процедури оцінки відповідності згідно з відповідною Директивою.
6.3 Особливі вимоги до уповноважених органів – органів, що уповноважують
Остання Постанова 2008/768/ЄC визначає серію більш специфічних вимог до вповноважених органів. Ці вимоги дуже подібні до вимог, що висуваються акредитацією до акредитованих органів:

Орган оцінки відповідності повинен створюватися відповідно до національного законодавства та мати статус юридичної особи.

Згідно з деякими Директивами Нового підходу цей орган не іменується уповноваженим органом, и може іменуватися
“інспекційним органом“, “дослідною лабораторією”, “сертифікаційним органом”, “затверджуючим органом “ або “компетентними органами”. Всі органи під цими назвами функціонують за тими ж принципами, що й уповноважені органи.
6
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Орган оцінки відповідності повинен бути органом третьої сторони, незалежним від організації або продукту, який він оцінює.
Орган, який належить до ділової асоціації або професійної федерації, що представляє бізнес, пов'язаний з розробкою, виробництвом, постачанням, зборкою, використанням або обслуговуванням
продукції, яку він оцінює, може вважатися таким органом, за умови підтвердження його незалежності та
відсутності конфлікту інтересів.

Орган оцінки відповідності, його вище керівництво та персонал відповідальний за проведення оцінки відповідності, не повинен бути проектувальником, виробником, постачальником, монтажником, покупцем, власником, користувачем, уповноваженим представником кожної із цих сторін або
обслуговувати продукцію, яку він оцінює. Далі, орган оцінки відповідності, його вище керівництво та
персонал відповідальний за проведення оцінки відповідності, не можуть бути безпосередньо залучені
до розробки, виробництва або будівництва, маркетингу, монтажу, використання або обслуговування
продукції або представляти сторони, пов'язані із цими операціями. Він не може брати участь у будь-якій
діяльності, що може суперечити незалежності його суджень або об'єктивності в проведенні дорученої
йому оцінки відповідності. Це, зокрема, стосується консалтингових послуг. Органи оцінки відповідності
повинні гарантувати, що дії їхніх дочірніх підприємств або субпідрядників не вплинуть на конфіденційність, об'єктивність або неупередженість їхніх дій з оцінки відповідності.

Органи оцінки відповідності і їхній персонал повинні здійснювати дії з оцінки
відповідності на найвищому професійному рівні з достатнім рівнем технічної компетентності в даній галузі та бути вільними від будь-яких тисків і мотивів, особливо фінансових, які могли б вплинути на їхні
судження або результати їхньої оцінки відповідності, особливо відносно осіб або груп осіб, зацікавлених
у результатах таких дій.

Орган оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі передані йому функції
оцінки відповідності, незалежно від того, чи здійснюються ці функції оцінки відповідності безпосередньо самим органом або від його імені та під його відповідальністю. У будь-який час і за кожною процедурою оцінки відповідності, за кожним видом або категорією продукції, щодо яких цей орган має повноваження, орган оцінки відповідності повинен мати у своєму розпорядженні все необхідне для цього:
−
персонал, що володіє технічними знаннями та відповідним досвідом, достатнім для виконання завдань оцінки відповідності;
−
опис процедур, відповідно до яких здійснюється оцінка відповідності, що забезпечують
відкритість і можливість репродукції цих процедур. Він повинен мати відповідні методи та процедури
що дозволяють диференціювати завдання, які він виконує як уповноважений орган, і інші дії;
−
процедури по здійсненню діяльності, з урахуванням розміру підприємства, сектора, в
якому воно працює, його структури, ступеня складності технології виробництва даного продукту й масовий або серійний характер виробничого процесу. Воно повинне мати кошти, необхідні для адекватного
виконання технічних й адміністративних завдань, пов'язаних з діями з оцінки відповідності, і мати доступ до всього необхідного встаткування або коштів.

Персонал, відповідальний за здійснення функцій з оцінки відповідності, повинен мати
наступне:
−
гарну технічну й професійну підготовку, достатню для здійснення всіх видів оцінки
відповідності, які цей орган уповноважений здійснювати;
- достатнє знання вимог щодо здійснення оцінок і адекватні повноваження для здійснення цих
оцінок;
−
достатнє знання та розуміння основних вимог чинних гармонізованих стандартів і
відповідних положень законодавства Співтовариства з гармонізації й порядок їхнього виконання;
−
здатність складати сертифікати, записи та звіти, що підтверджують проведення оцінки
відповідності.

Об'єктивність органів оцінки відповідності, їхнього вищого керівництва та персоналу, що
здійснює оцінку відповідності, повинна бути гарантована.
Винагорода вищого керівництва та персоналу, що здійснює оцінку відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок або від результатів таких оцінок.

Органи оцінки відповідності повинні мати поліс із страхування відповідальності, якщо
країна не бере на себе таку відповідальність відповідно до національного закону, або країна – член ЄС
безпосередньо відповідає за оцінку відповідності.
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Персонал органу оцінки відповідності повинен дотримуватися професійної конфіденційності всієї інформації, отриманої їм при здійсненні своїх завдань, або будь-якого положення національного закону, за винятком компетентних органів країни - члена ЄС, в якій його діяльність здійснюється.
Права власності повинні бути захищені.

Органи оцінки відповідності повинні брати участь в, або забезпечувати знання персоналом, який бере участь в оцінці відповідності встановлених процедур стандартизації та функцій координаційної групи вповноваженого органа, визначені відповідним законодавчим актом Співтовариства з
гармонізації, і користуються адміністративними рішеннями та документами, виробленими в процесі роботи цієї групи в якості загального керівництва.
Хоча відповідальність за повідомлення органів оцінки відповідності в законодавчих межах Нового підходу покладається на країни - члени ЄС, останні, у деяких випадках, створили особливі та
спеціалізовані служби, уповноважені повідомляти органи оцінки відповідності в особі відповідних
Міністерств. Таке рішення, мабуть, знаходиться в руках країн - членів ЄС.
Існування спеціальних Органів, що уповноважені повідомляти, має свої переваги та недоліки.
До переваг можна віднести можливість спеціалізації у виборі органів, можливість де-факто контролювати їх, здійснювати постійний контроль, що дозволяє уникати серйозних невідповідностей, та
інші.
До недоліків можна віднести “розведення” політичної відповідальності, у випадку призначення
некомпетентного або незадовільно функціонуючого органа, а також наявність додаткової адміністративної ланки в ланцюзі відповідальності за безпеку продукції й т.д.
6.4
Акредитація
Звичайна причина бажання одержати незалежну оцінку будь-чого - одержати підтвердження, що
воно відповідає спеціальним вимогам і зменшити, таким чином, ризики. Наочними прикладами є провал товару, ризики для здоров'я, репутація компанії або невідповідність вимогам законодавства або клієнта. Оцінюватися може що завгодно або хто завгодно - продукція, устаткування, люди, системи керування або організації.
Акредитація означає, що оцінювачі, тобто, тестувальники та лабораторії, що стандартизують, сертифікують й інспектують органи оцінені відповідно до міжнародних визнаних стандартів і підтверджують
свою компетентність, об'єктивність і працездатність.
Акредитація, таким чином, - це кошти оцінки технічної компетентності й об'єктивності організацій, що пропонують свої послуги оцінки, у громадських інтересах. Акредитація, зі своїми численними
потенційними вигодами для якості товарів, що поставляються, і надаваних послуг, створює основу для
практичного застосування все більш широкого спектру діяльності у всіх секторах економіки, від рибного
лову до лісівництва, від будівництва до систем зв'язку.
Незалежна оцінка акредитованих організацій гарантує, що бізнес-структури та споживачі можуть
зробити впевнений й обізнаний вибір продукції та послуг, що поставляються на ринок цими компаніями.
Це є підставою для того, щоб органи акредитації були створені в кожній країні. Тому що вони забезпечують рівні умови гри для всіх структур, що пропонують послуги, оцінки.
На державні органи, місцеву владу й інші структури покладається багато обов'язків для забезпечення підтримки довіри. Незалежно від того, чи стосується це здоров'я, якості води, продуктів харчування, товарів широкого вжитку або безпеки транспорту, державний сектор забезпечує систему гарантії того, що товари та послуги безпечні та середовище, в якому ми живемо є чистим та безпечним.
Країни - члени ЄС при повідомленні органів Нового підходу, що надають у відповідності із законодавством, послуги в галузі оцінки відповідності, таким чином, зацікавлені у виборі такого органу серед
органів, акредитованих в їхній країні.
Зокрема, акредитація може скоротити потребу кожного державного органу у використанні своїх
власних ресурсів оцінки. Використання методу акредитації має перевагу єдиного, відкритого й однакового підходу. Із часом він повинен підвищити узгодженість і поліпшити керування ризиками. У той же
час він повинен виключити витрати на повторний винахід колеса, сприяючи, таким чином, прагненню
до відкритого й сучасного уряду.
Акредитація може також знизити необхідність втручання уряду в регулювання промисловості та
професій. Вона забезпечує альтернативні способи забезпечення надійності дій, здатних впливати на
громадську довіру або національну репутацію.
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Національний орган акредитації може також оцінювати організації та рекомендувати уряду призначення органу Оцінки відповідності як уповноваженого органа, як цього вимагає Законодавство ЄС. Як
це передбачено останніми Законодавчими матеріалами Співтовариства, у кожній країні дозволяється
мати тільки один орган акредитації. У кожній країні прийняті спеціальні положення, що виключають монополістичну поведінку цих органів.
На Європейському (національному) рівні органи аАкредитації співпрацюють в межах “Європейського Співробітництва з Акредитації - EA”. На міжнародному рівні органи Акредитації співпрацюють в
межах ІЛАК (ILAC) (Міжнародне Співробітництво з Лабораторної Акредитації) і ІФА (IFA) (Міжнародний
Форум з Акредитації).
Ці органи через багатосторонні угоди (іменовані МЛА (MLA) забезпечують взаємне визнання рівноцінності органів, акредитованих їхніми членами.
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7

МАРКУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО МАРКУВАННЯ

7.1
Принципи маркування СЕ
Маркування CE, - це одна з умов вільного руху продукції на Європейському ринку.
Маркування СЕ символізує відповідність всім вимогам, що висуваються до виробників продукції
шляхом прийняття Директив Співтовариства, які передбачають нанесення маркування. Нанесене на
продукції маркування - це декларація фізичною або юридичною особою, що встановлює або відповідає
за установку маркування, того, що продукт відповідає всім відповідним вимогам, і що він пройшов
відповідні процедури оцінки відповідності. Тому, державні органи не мають права обмежувати розміщення на ринку та використання продукції, що має маркування ЄС, за винятком випадків, коли такі
міри можуть бути виправдані доказами невідповідності продукту.
Директиви, що передбачають нанесення маркування CE, головним чином додержуються принципів Нового підходу та Глобального підходу, але це саме по собі не пов'язане із застосуванням маркування CE. Практично, маркування СЕ може бути введене до законодавства Співтовариства як маркування
юридичної відповідності за умови:

Застосування методу повної гармонізації, що означає, що національні норми, які відхиляються та зачіпають ті ж суспільні інтереси, що й дана Директива, заборонені; і

Директива містить процедуру оцінки відповідності, що дотримується принципів та модулів, зазначених в Постанові 2008/768/ЄC.
Як правило, всі Директиви Нового підходу забезпечують всі необхідні відомості й умови із застосування маркування CE.
Оскільки вся продукція, що охоплюються законодавством Нового підходу, має маркування СЕ, це
маркування не призначене служити комерційним цілям. Це ж стосується й маркування СЕ походження
продукту, тому що воно не вказує, що продукт виготовлений у Співтоваристві.
7.2
Продукція, що підлягає маркуванню СЕ
Маркування CE обов'язкове й повинне бути нанесене/встановлене перш ніж продукт, що підлягає обов'язковому маркуванню, буде розміщений на ринку та введений в експлуатацію, за винятком
випадків, коли спеціальне законодавство передбачає інший порядок.
Якщо продукція підпадає під кілька законодавчих актів, кожен з яких передбачає установку маркування CE, маркування повинне показувати, що ця продукція відповідає вимогам всіх цих положень. Це
особливо важливо у випадках міжнародних угод (тобто ACAA або Угод про Торгівлю), що не охоплюють
усього відповідного Європейського законодавства.
З іншого боку, продукт може не мати маркування СЕ, якщо він не підпадає під дію законодавства, що передбачає його нанесення/установку.
Зобов'язання з нанесення маркування СЕ поширюється на всю продукцію, що підпадає під дію
відповідного законодавства (тобто Директив), що передбачають її застосування, призначену для ринку
Співтовариства та/або ринку країни, що має відповідну угоду із Союзом (наприклад, країни Європейської Економічної Зони, країни, що мають митні угоди, і т.п.).
Тому, маркування CE поширюється на:

всю нову продукцію, незалежно від того, чи зроблена вона території Євросоюзу або в
третіх країнах;

використовувану та стару продукцію, завезену із третіх країн; і

істотно змінену продукцію, що підпадає під визначення Директив як нова продукція.
Законодавство (Директиви) можуть звільняти певну продукцію від застосування маркування CE,
навіть якщо вона підпадає під маркування. Як правило, така продукція підлягає вільному руху, якщо
вона:

супроводжується декларацією відповідності (як у випадку з компонентами безпеки, зазначеними в Директиві про машини й механізми, і частково закінченими човнами, зазначеними в Директиві про розважальні судна);

супроводжуються декларацією сумісності (як у випадку із продукцією, що має несуттєвий
вплив на здоров'я й безпеку, і визначеної відповідно до Директиви про будівельну продукцію);

супроводжуються офіційним документом (як у випадку з виготовленими на замовлення
медичними приладами та пристроями, призначеними для клінічних досліджень і зазначеними в Дирек-
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тивах ЄС щодо медичних пристроїв, що вживлюються, та медичних пристроїв, призначених для оцінки
працездатності та зазначених в Директиві щодо медичних пристроїв для vitro діагностики);

супроводжуються сертифікатом відповідності (як у випадку з компонентами, зазначеними в Директиві щодо потенційно вибухових атмосфер, які призначені для використання в устаткуванні
або захисних системах, і запірною арматурою, зазначеною в Директиві щодо газових приладів);

містить ім'я виробника та здійснюється відповідно до авторитетної технічної практики (як
у випадку з деякими посудинами, зазначеними в Директивах щодо посудин тиску й простих механізмів,
що працює під тиском).
7.3
Нанесення маркування СЕ
Маркування повинне наноситися виробником або вповноваженим представником, зареєстрованим у Співтоваристві або на території, у межах якої діє відповідний закон, і на підставі відповідних угод
(наприклад, ACAA).
Маркування CE повинне мати форму, зазначену наприкінці цієї глави. При зменшенні або збільшенні маркування CE слід дотримуватися пропорцій.
Маркування CE на продукті або на табличці технічних даних повинне бути видимим, чітким та
незмивним. У випадках, якщо це не можливо або не дозволяється через характер продукції, маркування
повинне бути прикріплене до впакування, якщо таке є, і до супровідних документів, якщо відповідна
Директива передбачає такі документи.
У випадку участі вповноваженого органа в контролі виробництва, відповідно до відповідних Директив, його ідентифікаційний номер повинен зазначатися після маркування CE. Виробник або його
вповноважений представник, зареєстрований на території Євросоюзу, наносить ідентифікаційний номер
під відповідальність уповноваженого органа.
Виробник, зареєстрований в Євросоюзі або за його межами, - особа, що несе остаточну
відповідальність за відповідність продукту вимогам Директиви та за нанесення маркування СЕ.
Виробник може призначати вповноваженого представника, зареєстрованого в Співтоваристві,
що представляє його інтереси. Особа, відповідальна за розміщення продукту на ринку, може, у виняткових випадках, вважатися особою, яка прийняла на себе відповідальність виробника.
Маркування СЕ не може, в принципі, застосовуватися до закінчення процедури оцінки
відповідності, з метою гарантії того, що продукт відповідає всім вимогам відповідних Директив. Це звичайно відбувається наприкінці виробничої фази. Це не представляє жодної проблеми: так наприклад,
маркування CE наноситься на табличку технічних даних, що не прикріплюється до продукту до заключної
інспекції.
Однак, якщо маркування CE є невід’ємною частиною продукту або його компонента, наприклад,
при нанесенні його штампуванням або виливком, маркування може бути нанесене на будь-якій іншій
стадії виробничої фази, за умови, що відповідність продукту перевірена на етапі виробництва.
Маркування CE повинне, як правило, бути зазначене на продукті або на табличці технічних даних.
Крім того, воно може бути нанесене, наприклад, на впакуванні або на супровідних документах. У той же
час, воно може, у виняткових випадках, не наноситися на продукт або табличку технічних даних, якщо
загальне правило не може бути виконано. Це виправдано в тих випадках, коли його нанесення на продукт неможливо (наприклад, на певних видах вибухових речовин), в силу обґрунтованих технічних або
економічних причин, за неможливості дотримання мінімальних розмірів, або неможливості гарантувати
видимість, чіткість і незмивність маркування.
У таких випадках маркування CE повинне вказуватися на впакуванні, за його наявності, і в супровідних документах, якщо вони передбачені відповідною Директивою. Маркування CE не може бути
опущене або перенесене на впакування або супровідні документи винятково з естетичних міркувань.
Як зазначалося вище, маркування CE символізує відповідність основним громадським інтересам,
охоплюваним відповідним законодавством. Тому, воно повинне розглядатися державними органами й
іншими зацікавленими сторонами як важлива інформація (наприклад, розповсюджувачами, споживачами й іншими користувачами). Аналогічно, вимога наочності означає, що маркування CE повинно бути
легко доступним для всіх сторін. Воно може, наприклад, розташовуватися на звороті або нижній частині
продукту. Для забезпечення розбірливості потрібно, щоб мінімальна висота маркування становила
мінімум 5 мм. Маркування повинне бути незмивним, щоб у нормальних умовах воно не стерлося, не
залишивши помітних слідів, (наприклад, деякі стандарти продукту передбачають перевірку на стирання
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водним та уайт-спірітом). Однак, це не означає, що маркування CE повинне становити невід'ємну частину продукту.
Уповноважений орган може мати відношення до етапу розробки, виробництва, або до обох етапів, залежно від застосовуваних процедур оцінки відповідності. Якщо він має відношення до етапу розробки та це положення зафіксоване відповідним законодавством, то поруч із маркуванням CE повинен
стояти ідентифікаційний номер уповноваженого органа. Таким чином, ідентифікаційний номер уповноваженого органа, що бере участь в оцінці відповідності згідно модуля B Постанови 2008/768/ЄC, не ставиться після маркування CE. Іноді відразу кілька вповноважених органів пов'язані з виробничою фазою,
це можливо у випадку дії декількох Директив. У цьому випадку, після маркування ЄС можуть проставлятися кілька ідентифікаційних номерів.
Таким чином, маркування CE на продукції повинне виглядати так, як це передбачено
відповідною Директивою, або:

без ідентифікаційного номера, що означає, що уповноважений орган не втручався у виробничу фазу; або

з ідентифікаційним номером, що означає, що уповноважений орган бере на себе
відповідальність за:

випробування спеціальних аспектів продукту;

перевірки продукту;

експертизу та тести, проведені з метою оцінки відповідності продукту на етапі контролю
виробництва; або

оцінку виробництва, гарантію якості продукту або повну гарантію якості.
Маркування CE й ідентифікаційний номер уповноваженого органа не обов'язково повинні наноситься в межах Євросоюзу. Вони можуть наноситися для третіх країн, наприклад, якщо продукт зроблений у третіх країнах й уповноважений орган здійснив оцінку його відповідності в цій країні. Маркування
CE й ідентифікаційний номер можуть також наноситися окремо, за умови, що вони є взаємозалежними.
Маркування CE складається винятково з букв «СЕ», після яких ставиться ідентифікаційний номер
будь-якого вповноваженого органа, пов'язаного з виробничою фазою. Піктограми або інші маркувальні
знаки, наприклад, категорія використання, є, відповідно до деяких Директив Нового підходу, додатковими до маркування CE, але не утворюють його частину.
7.4
Маркування СЕ й інші маркувальні знаки
Маркування СЕ - це єдине маркування, що символізує відповідність всім вимогам, які висуваються до виробників продукту, передбаченим відповідними Директивами щодо нанесення маркування.
Державні органи повинні втримуватися від введення будь-яких посилань на інші маркувальні знаки відповідності до їхніх національних норм, які б означали відповідність вимогам, що асоціюються з маркуванням CE.
Продукт може мати додаткове маркування та маркувальні знаки, за умови, що вони:

виконують функцію, відмінну від функції, що виконує маркування CE,

не сприймаються, як маркування CE, і

не погіршують її зрозумілість і видимість.
Маркування CE вводиться Євросоюзом для того, щоб замінити всі обов'язкові маркування
відповідності, що мають ті ж значення, які існували до проведення гармонізації. Такі національні маркування відповідності зараз несумісні з маркуванням СЕ та відповідним законодавством Нового підходу.
При введенні Директив, країни - члени ЄС повинні включити маркування CE до своїх національних норм та виконавчих процедур. Вони також повинні втримуватися від введення до свого національного законодавства іншого маркування відповідності, що має те ж значення, що й CE. Логічно, що це
поширюється також і на треті країни, що укладають угоду з Євросоюзом. Однак, у зв'язку з тим, що
необхідна певна підготовка відповідних інститутів, в останньому випадку, перед набуттям чинності
відповідної угоди доцільно, щоб третя країна ввела маркування відмінне від CE, але з дотриманням
аналогічних процедур.
Власники торговельних марок, подібних до маркування CE, які були придбані перед введенням
маркування CE, будуть захищені від експропріації, тому що такі марки не будуть, як правило, вводити в
оману органи нагляду за ринком, розповсюджувачів, користувачів, споживачів або інші треті сторони.
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Беручи до уваги цілі технічної гармонізації, маркування та маркувальні знаки, додаткові до маркування CE, повинні виконувати функцію, відмінну від функції, що виконується маркуванням CE.
Таким чином, вони повинні забезпечувати додаткове значення в підтвердженні відповідності
цілям, які відмінні від цілей позначених маркуванням CE, (наприклад, екологічні аспекти, не охоплені
чинним законодавством).
Нанесення законного маркування (такого, наприклад, як захищена торговельна марка виробника) або дозволеної сертифікації й інших маркувальних знаків додатково до маркування CE допускається,
якщо таке маркування або маркувальні знаки не сприймаються як маркування CE і не погіршують зрозумілість і видимість маркування CE. Така плутанина може бути викликана значенням або формою маркування CE.
Чи вносить маркування або маркувальні знаки плутанину - вирішується відповідними зацікавленими сторонами, які можуть зіштовхнутися із цією проблемою.
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8

НАГЛЯД ЗА РИНКОМ ЯК ДЕРЖАВНА ФУНКЦІЯ ЄС

8.1
Межі нагляду за ринком
За своєю природою технічні норми, відповідно до процедури Нового підходу, не можуть бути
чинними, якщо вони засновані на Державному контролі продукції перед її виходом на ринок. Тому термін “нагляд за ринком” використовується, щоб провести розмежування між “до ринковим контролем” і
практикою контролю продукції на ринку.
До 2008 нагляд за ринком не розглядався Європейським Законодавством. Зараз він становить
частину Нової Законодавчої Системи (тобто розширення Нового підходу), у якій Постанова 765/2008/ЄC
визначає вимоги щодо акредитації й нагляду за ринком, пов'язаним з маркетингом продукції. Як останній крок національного контролю, нагляд за ринком має більшу важливість для Європейських споживачів, які користуються перевагами рівного рівня захисту в єдиному ринку незалежно від країни, у якій вони проживають або походження продукту. Крім того, нагляд за ринком вигідний всім учасникам у ланцюзі поставки: виробникам, імпортерам, уповноваженим представникам і навіть розповсюджувачам,
тому що він усуває несумлінних економічних операторів. Тому нагляд за ринком допомагає знизити несумлінну конкуренцію й забезпечує рівні умови для всіх.
8.2
Організація нагляду за ринком
Постанова 765/2008/ЄC містить чіткі вимоги до країн - членів ЄС щодо здійснення й організації
діяльності з нагляду за ринком. Однак, принцип філії продовжує діяти. Це означає, що для виконання
своїх зобов'язань кожна країна - член ЄС самостійно організовує свої внутрішні виконавчі структури та
нагляд.
У Європейських країнах нагляд за ринком організовується та здійснюється на двох головних стадіях:

перша стадія, національні органи нагляду контролюють, щоб продукція, розміщена на їхньому ринку, відповідала положенням законодавства Співтовариства з гармонізації, транспонованим у
національне законодавство.

друга стадія, національні органи нагляду вживають заходів, якщо це необхідно, або з
приведення невідповідної продукції у відповідність, для вилучення небезпечної продукції з ринку й/або
забороняють її, або, у виправданих випадках, знищують її.
У критичних ситуаціях існує також третя стадія, коли влада може застосувати санкції відповідні
важкості випадку.
8.3
Національні заходи
Існує чітке приписання, що діє відносно органів нагляду за ринком, яке передбачає, що ці органи
повинні мати необхідні повноваження, ресурси та знання, щоб належним чином виконувати свої функції. Приписання визначає вимогу щодо необхідності відповідних процедур з відстеження скарг, контролю нещасних випадків, перевірки виконання корегувальних мір і наукових і технічних знань із проблем
безпеки. Крім того, країни - члени ЄС повинні здійснювати та періодично обновляти свої програми нагляду за ринком й аналізувати й оцінювати ефективність своїх дій з нагляду не рідше одного разу на чотири роки.
Приписання також визначає заходи нагляду за ринком, які повинні бути вжиті органами нагляду.
Ці заходи включають: організацію довільних і вибіркових перевірок для перевірки всієї необхідної документації виробника з метою оцінки відповідності продукту; у випадках, коли це виправдано, входити на
територію виробника та брати зразки на випробування, й, у крайніх випадках, знищувати продукцію.
При виявленні небезпеки вони зобов'язані попередити інших потенційних користувачів цієї продукції,
щоб знизити небезпеку заподіяння будь-якого тілесного ушкодження або збитків. Продукція, що представляє серйозну небезпеку та вимагає швидкого ухвалення рішення, повинна бути відкликана з ринку
та повинні бути вжиті заходи, що не обмежуються ринком.
8.4
Інформація та зв'язок на рівні ЄС і на національному рівні
Ефективне міжнародне співробітництво між органами нагляду за ринком дуже важливо для забезпечення однакового високого рівня нагляду у всіх країнах Євросоюзу. Інформаційний обмін, об'єднання ресурсів і співробітництво між цими органами країн - членів ЄС (а також між державними орга-
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нами країн, що укладають відповідні угоди з Євросоюзом) необхідні, щоб гарантувати ефективний, всебічний і послідовний нагляд за ринком:

Обмін інформації - Швидка Інформаційна Система Співтовариства:
Якщо орган нагляду виявляє продукт, що представляє серйозну небезпеку, наслідки якої можуть
позначитися за межами території цієї Країни – Члена ЄС, він зобов'язаний проінформувати Європейську
Комісію про ті заходи, яких він вжив або має намір вжити, щоб вилучити або обмежити розміщення на
ринку цього продукту, включаючи будь-які заходи рекомендаційного характеру. Після цього інформація
передається всім Членам ЄС за допомогою Швидкої Інформаційної Системи Співтовариства «РАПЕКС»
(“RAPEX”) (див. пункт 8.6). У цей час «РАПЕКС» використовується тільки для споживчої продукції, що становить серйозну небезпеку. Однак, після реалізації Постанови 765/2008/EU, цей інструмент буде адаптований і розповсюджений також на іншу продукцію.

Загальна система інформаційної підтримки:
Європейська Комісія буде розвивати систему інформаційного обміну, що буде включати кращі
методи, результати спільних заходів, відомості про невідповідну продукцію, інформацію про національні програми нагляду за ринком і т.п. Ця система також відіб'є повідомлення «РАПЕКС».

Співробітництво на рівні ЄС і на національному рівні:
Постанова містить однозначне зобов'язання Членів ЄС щодо співробітництва на внутрішньому (як
Країна - Член ЄС) рівні між різними органами, з іншими країнами - членами ЄС, Європейською Комісією
так і з іншими відповідними структурами Комісії. Таке зобов'язання, звичайно, буде розширюватися через відповідні угоди, наприклад, ACAA із третіми країнами.

Спільне використання ресурсів:
Ініціативи зі спільного використання найкращої практики та ресурсів полегшать здійснення нагляду за ринком. До цього, наприклад, можуть відноситися навчання, обмін персоналом, обмін досвідом, загальні проекти й інформаційні кампанії, а також програми спільного відвідування.
 Адміністративні Групи Співробітництва:
Структури Європейської Комісії та, зокрема, ДГ Підприємство та Промисловість створило й
сприяє дискусіям в межах Адміністративних груп співробітництва зі спеціальних Директив АдКо (AdCo),
до складу яких входять експерти з нагляду за ринком. Ці форуми дають можливість національним експертам з нагляду за ринком зустрічатися, обмінюватися інформацією й співпрацювати в практичних питаннях, що стосуються виконання спеціальних Директив.
 Співробітництво з компетентними органами третіх країн:
Інформаційний обмін з компетентними органами третіх країн заохочується, включаючи всі дії пов'язані зі спільним використанням ресурсів.
8.5
Додаткове Законодавство ЄС з нагляду за ринком
Крім Постанови 765/2008/ЄC, Рішення 768/2008/ЄC щодо загальної структури маркетингу продукції містить положення щодо нагляду за ринком, включаючи обов'язки економічних операторів, здатність до відстежування і механізми гарантії. Крім того, Директива 2001/95/ЄC щодо Загальної безпеки
продукту ГРСД (GPSD) містить положення про те, як гарантувати безпеку споживчої продукції. Наприклад, ГРСД (GPSD) забезпечує юридичну основу для РАПЕКС (RAPEX) (див. нижче)
Більша частина секторного законодавства ЄС припускає використання процедури гарантії. Воно
зобов'язує країни - члени ЄС інформувати про вживання ними заходів, які обмежують вільний рух продукту, що становить небезпеку (або серйозний ризик), або коли вони мають намір почати обмежувальні
заходи, тому що мають достатні підстави вважати, що продукт становить небезпеку. Це зобов'язання
повідомлення існує паралельно відносно РАПЕКС (RAPEX) на підставі Загальної Директиви Безпеки Продукції, що поширюється на заходи, прийняті відносно продукції, що становить серйозний ризик (незалежно від того, охоплені вони законодавством по гармонізації чи Співтовариства ні).
Крім того, країни - члени ЄС зобов'язані почати обмежені заходи проти продукції, що, на їхню
думку, небезпечна або не відповідає вимогам. Наприклад, якщо продукт, що повинен мати, але не має
маркування CE, органи нагляду за ринком можуть ухвалити рішення щодо його невідповідності. Процедура гарантії відповідності, таким чином, дозволяє Європейській Комісії перевіряти причини національних заходів, що обмежують вільний рух товарів, і ухвалювати рішення щодо того, виправдані національні міри чи ні.
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8.6
Система Швидкого реагування щодо Непродовольчої Споживчої Продукції - РАПЕКС
(RAPEX)
РАПЕКС (RAPEX) - це система попередження ЄС про небезпечну споживчу продукцію - крім продовольчих товарів, фармацевтичної продукції та медичних пристроїв, які охоплюються іншими механізмами. Вона полегшує швидкий обмін інформацією між Членами ЄС і Комісією про заходи, прийняті щодо недопущення або обмеження маркетингу або використання продукції, що представляє серйозну небезпеку для здоров'я та безпеки споживачів. РАПЕКС (RAPEX) доводить до загального відому про заходи,
прийняті національними органами та заходи, прийняті добровільно виробниками та дистриб'юторами.
РАПЕКС (RAPEX) функціонує в такий спосіб:

Якщо встановлено, що продукт (наприклад, іграшка, виріб для догляду за дитиною або
побутовим приладом) небезпечний, компетентний національний орган вживає відповідних заходів з
усунення небезпеки. Він може вилучити продукт із ринку, відкликати його в споживачів або випустити
попередження. Після цього Національний Контактний Орган інформує Європейську Комісію (Генеральну
Дирекцію з захисту здоров'я та споживача) про цей продукт, небезпеку, яку він представляє для споживачів і заходи, розпочаті органом із запобігання небезпеки та нещасних випадків.

Європейська Комісія передає отриману інформацію Національним Контактним Органам
всіх інших країн ЄС. Вона розміщує щотижневі короткі огляди небезпечної продукції та заходів, прийнятих з попередження небезпеки, в Інтернеті.

Національні Контактні Органи в кожній країні ЄС забезпечують проведення відповідними
органами перевірки наявності на ринку небезпечної продукції, повідомлення про яку вони одержали.
За наявності такої продукції на ринку відповідні органи вживають заходів з попередження небезпеки,
вимагаючи також, щоб продукт був вилучений з ринку, відкликаний у споживачів або випускає попередження.
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МЕТОД “ПОСИЛАННЯ НА СТАНДАРТИ” У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ7

9

9.1 Стандарти та законодавство
Стандарти - це технічні документи, підготовлені всіма зацікавленими сторонами (компаніями,
споживачами, працівниками, державними органами) на базі декількох принципів (наприклад, консенсусу, відкритості та прозорості). На відміну від норм, у Європі вони приймаються не вповноваженим державним органом, а, як правило, приватною, незалежною й офіційно визнаною організацією по стандартах.
Стандарти не є апріорі обов'язковими, і їхня дія носить добровільний характер. Стандарти можуть також відігравати важливу роль у законодавстві, зокрема, у технічних нормах. Якщо законодавець
включає стандарти в юридичний акт, або робить посилання на них, то так чи інакше стандарти можуть
набути юридичної чинності. Стандарти, таким чином, стають частиною вимог спеціального законодавчого акту або системи.
Деякі Європейські країни (такі як Німеччина та Франція) давно ввели практику посилання на стандарти, замість включення відповідних специфікацій (ТУ) до самого тексту технічних норм. Це здебільшого засновано на важливості та престижі, отриманому їхнім національним органом стандартизації, а
також їхньої здатності дійсно “представити” у їхніх структурах і системах всі сторони, зацікавлені в стандартизації в даному секторі.
Це створило великий досвід й експертні знання на національному рівні до введення цієї процедури в систему технічного законодавства Євросоюзу. Використання стандартів у законодавстві дає більші переваги законодавцям. Замість того, щоб самим шукати рішення важких технічних проблем, законодавці можуть покладатися на технічну експертизу розроблювачів стандартів, заощаджуючи, таким чином, суспільні гроші.
Крім того, законодавець може розраховувати на широку підтримку його законодавства, якщо
широко розповсюджені принципи стандартизації, тобто розробка стандартів на принципах консенсусу,
участі всіх зацікавлених сторін і прозорості процедур їхнього прийняття, дійсно застосовуються на практиці.
І, нарешті, стандарти відображають останнє – «стан науки й техніки», тобто останні технічні досягнення. Однак, для того, щоб відповідати останнім технічним досягненням, стандарти повинні регулярно переглядатися. Відповідно, законодавець, що використовує стандарти в підтримку законодавства, повинен брати це до уваги та робити законодавчий вибір, що дозволяє йому уникати необхідності
адаптувати весь юридичний акт щораз при перегляді стандарту.
На Європейському рівні Співтовариство у своєму законодавстві широко використовує вибір посилання на стандарти. Стандарти, на які робиться посилання, - це міжнародні стандарти, Європейські
стандарти й, у меншій мірі, національні стандарти. Використовувані методи значно варіюються, залежно
від політичної волі законодавця. Європейський законодавець робить пряме й непряме посилання на
стандарти.
Прямі посилання можуть бути датовані або не датовані. Законодавець може дозволити добровільне застосування стандартів або зробити їх обов'язковими.
Різні можливості використання стандартів у законодавстві можуть комбінуватися, забезпечуючи,
таким чином, велику розмаїтість способів посилання на стандарти в законодавстві.
________________________
7

Ця глава заснована на Керівництві для підприємства “Методи посилання на стандарти в законодавстві з акцентом на Європейське законодавство”, опублікованому Європейською Комісією
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9.2
Прямі посилання на стандарти
Прямі посилання можуть встановлюватися основним законодавцем, а функція зі здійснення
необхідних виправлень може бути делегована виконавчій владі (Міністрам, Комітетам і т.д.). У цьому
випадку, спеціальний стандарт безпосередньо приводиться в тексті відповідного законодавчого документа.
За допомогою прямого посилання, у багатьох випадках, стандарт набуває обов'язкової чинності.
Таким чином, залежно від рівня стандарту, зазначеного в посиланні (національний, Європейський,
міжнародний), можуть виникати бар'єри в торгівлі. Крім того, прямі посилання вимагають регулярної
адаптації законодавчого акту, щоб залишатися на рівні технічного розвитку. І, нарешті, передбачається
всебічний контроль технічного змісту стандарту законодавцем.
Існує два види прямих посилань: датоване пряме посилання та недатоване пряме посилання.

Датовані посилання
Посилання на стандарт є датованими, якщо законодавчий акт приводить стандарт з його номером й офіційною датою (прийняття або опублікування).
Головна перевага прямого, датованого посилання - це його юридична визначеність. Законодавець – «хазяїн процедури» самостійно обирає технічне рішення, яке він хоче щоб було прийнято. З іншого боку, адресат законодавчого акту точно знає, яке технічне рішення він повинен застосовувати, щоб
виконати вимоги законодавства. Крім того, він може сам визнати запропоноване в юридичному акті
технічне рішення.
Проте, такий метод має більше недоліків, ніж переваг. Як зазначено вище, щоразу після приведення стандарту у відповідність із останнім рівнем науки й техніки або повної його заміни, законодавство, що використовує цей стандарт, також необхідно буде приводити в таку ж відповідність. Це потребує складних і законодавчих процедур, що віднімають багато часу, особливо, якщо право адаптації юридичного акту не делегується основним законодавцем.
 Недатовані посилання
У випадку недатованого посилання, Європейський законодавець лише приводить номер
спеціального стандарту без зазначення дати його публікації.
У порівнянні з датованим посиланням, цей метод, безумовно, більше гнучкий. У випадку зміни
стандарту, зазначеного в посиланні, сам юридичний акт не потребує адаптації. Посилання все ще
відповідає останньому рівню стану науки й техніки.
Недатоване посилання містить багато негативних моментів. Текст дозволяє використання
наступних виправлених версій того ж стандарту. Виникає питання щодо того, що відбудеться при повній
заміні стандартів або якщо зазначений у посиланні, наприклад, проект стандарту, стає стандартом. У
цьому випадку, можливо, також буде необхідна адаптація юридичного тексту до усіх процедурних моментів. Крім того, з недатованими посиланнями, законодавець губить своє право «хазяїна процедури» і
передає свої права на посилання організації зі стандартів, що не завжди має на це легітимне право. При
цьому можуть також виникати Конституційні питання.
І тут знову залишається питання, що відбудеться при повній заміні стандартів або якщо зазначений у посиланні проект стандарту стає стандартом (наприклад, проект prEN), став офіційним стандартом.
9.3 Непрямі посилання на стандарти
На відміну від прямих посилань, непрямі посилання на стандарти приводяться, коли законодавець має намір дозволити або сприяти їхньому використанню з рекомендаційним характером. Це дозволяє уникати бар'єрів у торгівлі. Крім того, непрямі посилання можуть спрощувати просування до технічного розвитку. У цьому випадку, перегляд будь-якого стандарту не вимагає відповідної адаптації основного юридичного акту.

Новий підхід
Стандарти відіграють важливу роль у законодавстві Нового підходу, спрямованого на гармонізацію технічного регулювання в Єдиному Ринку. У рамках Нового підходу, Європейський законодавець ясно визначає свої політичні цілі шляхом визначення детальних “основних вимог” (що стосуються,
головним чином, здоров'я та безпеки), які виробник повинен виконувати, щоб відповідати законодавству. У самому законодавстві немає жодних посилань на спеціальні стандарти; Новий підхід, тому діє без
стандартів.
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Однак, згідно з Директивою 98/34/ЄC, Комісія може просити організації Європейських стандартів
розробити гармонізовані Європейські стандарти для відповідності основним вимогам, визначеним у
відповідному законодавстві. Таким чином, стандарти доповнюють законодавство, тому що вони забезпечують технічні специфікації (ТУ) основних вимог, установлених Європейським законодавцем.
Будь-який виробник, що хоче продавати свою продукцію в межах Єдиного Ринку, повинен виконувати основні вимоги. Один із способів їхнього виконання - відповідність гармонізованим Європейським стандартам, посилання на які публікуються в Офіційному Журналі (OJ).
У цьому випадку, Директиви Нового підходу забезпечують продукту презумпцію відповідності
законодавству. Таким чином, Новий підхід залишає технічну частину роботи з доповнення й уточнення
законодавства відповідним органом без законодавчих повноважень. На відміну від прямого посилання,
передбачуваний контроль технічної роботи законодавцем не потрібен. Європейський законодавець ставиться з довірою до можливості ідентифікації системи Європейських стандартів. Ця система гарантує й,
відповідно до Директиви 98/34/ЄC, повинна гарантувати, що «Європейська система стандартизації створена зацікавленими сторонами й для них, і діє на принципах послідовності, прозорості, відкритості, консенсусу, незалежності від приватних інтересів, ефективності й ухвалення рішення на основі національного представництва». Однак, існує можливість фактичного контролю шляхом надання можливості «формальних заперечень» проти гармонізованого Європейського стандарту; Новий підхід також створив систему, що дозволяє як Комісії, так і членам ЄС контролювати відповідність гармонізованого Європейського стандарту юридичним вимогам, визначеним законодавством.
Спосіб, за допомогою якого використовуються стандарти в межах Нового підходу, виключає
більшу частину недоліків, властивих іншим рішенням, згаданим вище. Тому:
 законодавець може просити Організації Європейських Стандартів здійснити технічну роботу,
яка необхідна, щоб забезпечити технічне регулювання. Система Європейських стандартів є підзвітною.
Тому в контролі очікуваного результату роботи зі стандартизації немає необхідності.
Проте, Європейський законодавець здійснює контроль кінцевих результатів, тому що йому необхідно опублікувати посилання на ці стандарти в Офіційному Журналі, щоб вони набули юридичної чинності (презумпцію відповідності). При цьому не повинно виникнути конституційних сумнівів із приводу
того, що законодавство проводить нелегітимний суб'єкт;
 при зміні стандарту немає необхідності в перегляді самого законодавчого акту, для цього досить опублікувати посилання на змінені стандарти. Законодавство Нового підходу завжди відповідає
останньому рівню науки й техніки;
Приклад Нового підходу
Основні елементи та правила приблизно однакові в усіх Директивах Нового підходу. Директива 1999/5/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 9 травня 1999 щодо радіо та телекомунікаційного встаткування та взаємного визнання їхньої відповідності - один з гарних тому прикладів.
Стаття 2(h) ці Директиви визначає гармонізований стандарт як «технічну специфікацію,
прийняту визнаним органом стандартів за мандатом Комісії відповідно до процедур, викладених в
Директиві 98/34 з метою встановлення Європейської вимоги, відповідність якій не є обов'язковою». Стаття 5 цієї ж Директиви передбачає, що, «якщо устрій задовольняє відповідним гармонізованим стандартам або його частинам, чиї довідкові номери були опубліковані в Офіційному
Журналі Європейського Співтовариства, країни - члени ЄС повинні виходити з його відповідності
основним зазначеним вимогам»
Стаття 9§3 Директиви визначає процедуру офіційних заперечень проти недоліків гармонізованих стандартів, які не відповідають основним вимогам Директиви.
 адресат законодавства має повну інформацію про вимоги, які він повинен виконувати, тому
що посилання на відповідні стандарти публікуються в Офіційному Журналі Євросоюзу.
Незважаючи на вищевказані переваги, варто визнати, що законодавець має менший вплив на
кінцевий результат, ніж у випадку, коли він може безпосередньо обирати стандарт. Реальна процедура
гарантії не може забезпечити ту ж якість контролю, що й очікувана законодавча процедура;
Тому, необхідно забезпечити, щоб система Європейської стандартизації залишалася такою ж
підконтрольної, якою вона є в цей час.
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«Останній рівень науки та техніки»
Інший метод використання стандартів з метою підтримки законодавства без безпосереднього
посилання на них - це так зване посилання на «Останній рівень науки та техніки» або «Визнані правила
техніки» в межах законодавства. «Останній рівень науки та техніки» у цьому випадку означає наступне:
якщо виробник задовольняє останнім стандартам, які, однак, жодним чином не визначені, то закон допускає, що цей виробник задовольняє відповідним вимогам. Модель «Останнього рівня науки й техніки» частково схожа з Новим підходом. Законодавство Співтовариства не має такого виду посилання,
тоді як законодавство країн - членів ЄС має такий вид посилання. Просте посилання на останній рівень
науки та техніки є проблематичним. Єдина перевага такого рішення полягає в тому, що немає необхідності міняти законодавство у випадку перегляду відповідного стандарту. Однак, недоліки переважають. Законодавець залишає додаткову законодавчу роботу нелегітимним організаціям, не маючи жодної можливості контролю або втручання. Виробник не має ясності, який саме стандарт відповідає останньому рівню науки та техніки.
9.4
Короткий огляд методів посилання на стандарти
Аналіз продемонстрував, що законодавство Співтовариства в більшості випадків використовує
два методи застосування стандартів у підтримку законодавства: пряме посилання датоване або недатоване або непряме посилання у Новому підході.
Кожен метод посилання на Стандарти має свої переваги та недоліки.
З погляду гнучкості закону та відмови від необхідності його зміни, мабуть, що непряме посилання краще, ніж пряме. У свою чергу, при використанні непрямого посилання, використання методу
“останнього рівня науки й техніки” краще, ніж використання методу Нового підходу; у випадку застосування методу прямого посилання недатоване посилання більше гнучке, ніж датоване.
Однак, якщо ієрархію цих методів складати на підставі ступеня юридичної визначеності, то ієрархія, описана вище, має інверсивний (зворотній порядок).
Саме з цієї причини Євросоюз, прагнучи модернізувати свої законодавчі методології, віддає перевагу методу Нового підходу, тому що цей метод забезпечує прийнятний баланс між вимогами гнучкості і юридичною визначеністю. Він робить посилання на стандарти але, з іншого боку, дає можливість
мати певний ступінь контролю над змістом стандартів, у плані їхньої можливості юридичного покриття
основних вимог Директиви, дозволяючи розглядати їх як такі, що забезпечують презумпцію відповідності цим вимогам.
Проте, різні види делегування зберігаються. Крім того, відсутнє логічно послідовне застосування
методу прямих посилань. Іноді пряме посилання вводить в оману (датоване та недатоване посилання) і
створює конституційні проблеми (недатоване посилання).
У методі Нового підходу, Європейський законодавець комбінує переваги прямого посилання
(юридична визначеність) з перевагами непрямого посилання (уникаючи бар'єрів для торгівлі, при цьому
немає необхідності корегування законодавства). Крім того, Директиви Нового підходу мають послідовну
структуру та засновані на тих самих принципах. Використання підконтрольної Європейської системи
стандартизації робить контроль очікуваних технічних результатів непотрібним. При цьому легше
уникнути ризику помилкового вибору адресата законодавства.
9.5 Новий підхід та інші галузі законодавства
Абстрактне дотримання Нового підходу може привести до його віднесення до так званих дорегуляторних систем. До-регулювання вважається таким, що має місце в тих випадках, коли Законодавець (“регулятивний орган”) визначає в термінах, які він вважає відповідними відносно деталі, обсягу, і
т.п., мети та просить зацікавлені сторони економіки-промисловості, користувачів, споживачів, академії й
т.д. надати докладні плани, що забезпечують досягнення цілей, і відслідковує досягнення цих цілей з
певним інтервалом або відповідно до контрольного переліку.
Такий підхід у принципі можливий, залежно від законодавчих традицій відповідних країн, у широких галузях законодавства таких як, наприклад, правила монтажу, правила розробки конструкції, правила надання послуг і т.п. Залежно від якості відповідної (національної або регіональної) системи стандартизації законодавець може довіряти їй і створювати законодавство, засноване на принципах нового
підходу.
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НОВИЙ ПІДХІД Й ІННОВАЦІЯ

10.1
Стандарти й інновація
Стандарти традиційно використовуються як інструмент для передачі технології. У той час, коли
вони носили винятково описовий характер, вони були рішеннями, спрямованими на те, щоб забезпечувати рішення проблем, що повторюються щоденно. Однак, вони принесли із собою певний ступінь
інерції, тому що рішення, що міститься в стандарті, зберігалося протягом більш-менш тривалого періоду
часу.
Це створило потребу в проведенні, практично на світовому рівні, обов'язкової зміни стандарту
через регулярні проміжки часу. Максимальний інтервал між двома змінами стандарту практично усіма
був визначений в 5 років.
Технології сьогодення й, у більш широкому сенсі, економіки розвиваються більш швидкими темпами. Стандарти також поступово адаптуються до цієї ситуації: вони стають все більш й більш “функціонально орієнтованими”, забезпечуючи, таким чином, більш ніж одне технічне рішення, що визнається як
таке, що задовольняє його вимогам.
Однак, відсутність стандартів або повільне відновлення існуючих стандартів ускладнює впровадження інновацій; стандартизація, що постійно розвивається й обновляється, має чинність, що дозволяє прискорювати впровадження інновацій як на місцевому, так і на глобальному ринку. Крім того, як
підкреслювалося в Повідомленні Європейської Комісії з цього питання, сильна роль національної або
регіональної стандартизації в межах міжнародної стандартизації - це також кошти капіталізації лідерства
на нових ринках й одержання переваг першопрохідника на світових ринках. Для підтримки життєздатності стандартизації, промисловість й інші зацікавлені сторони повинні прискорити їхнє співробітництво
в розробці, впровадженні та застосуванні стандартів підтримуючі інновації в межах послідовної промислової політики, і в інших галузях, зокрема, безпосередньо пов'язаних з інновацією. Цей факт, з іншого
боку, показує, що якщо стандартизація гальмується консервативними зацікавленими сторонами (наприклад, бюрократичними державними органами або економічними операторами, що мають сильний інтерес у захисті свого ринку), її вплив може шкідливо позначатися на впровадженні інновацій у відповідній
країні.
Стандартизація повинна адаптуватися до вимог інновації та вирішувати проблеми, які глобалізація, поява нових економічних тенденцій й еволюція технології ставлять перед процесом стандартизації.
У деякому сенсі стандарти Нового підходу практично замінюють закон про детальний опис рішень, які вважаються достатніми для досягнення цілей громадського інтересу (безпека, здоров'я, захист
екології й т.д.), визначених законом.
Однак, традиційні описові технічні норми привносять із собою два важливих недоліки:

дуже повільна швидкість адаптації до технологічних розробок й

створення “захищених” інтересів для виготовлювачів, виробників і т.п., дозволяючи їм
'ховатися” за закон й уникати адаптації.
Наведені нижче графіки показують важливу різницю в прийнятті інновацій у ситуаціях, коли вимоги до продукту визначені законом та (рекомендаційним) стандартом.
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10.2 Стандарти, дослідження та патенти
Дослідження звичайно спрямовані на винаходи та патенти, які за самою своєю природою не
призначені для користування широкою публікою. Навпаки, вони здебільшого використовуються для захисту прав й інтересів винахідника, шляхом установки певних юридичних обмежень у використанні
знань, що містяться у продукті.
Однак, за певних умов, пов'язаних з ліцензуванням відповідних патентів і т.д., включення запатентованих елементів у стандарти може стати необхідним - “визначальним”- для застосування стандарту
(наприклад, у випадку з телефоном GSM - глобальна система мобільного зв'язку), або просто корисним
для просування на ринок і використання результатів дослідження.
З цієї причини ІСО (ISO) - Міжнародна організація зі стандартизації, ІЕС (IEC) (Міжнародна електротехнічна комісія (а також СЕН (CEN) - Європейський комітет зі стандартизації та СЕНЕЛЕК (CENELEC) Європейська комісія зі стандартизації електротоварів) і ЕТСІ (ETSI) - Європейський інститут стандартизації
електрозв'язку, включали у свої норми спеціальні вимоги для врахування такої можливості. Широке посилання можна знайти на веб-сайтах (WIPO) - Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також
на веб-сайтах ISO, IEC та ETSI.
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З НОВОГО ПІДХОДУ

Мета цієї глави - надати максимально широкий вибір посилань на матеріали, що дають інформацію зацікавленим особам й організаціям з питань Нового підходу. Це дозволить їм одержувати інформацію про новітні розробки, особливо тим, хто відповідає за розробку нового законодавства та виконання угод з Євросоюзом (наприклад, у формі ACAA або Угоди про вільну
торгівлю.
Новий підхід характеризується скоріше як “автоматична” адаптація до технологічних розробок. Використання веб-сайтів, перелічених тут, буде сприяти швидкому поширенню інформації
щодо їхньої еволюції

11.1 Джерела загальної інформації з Нового підходу


Кілька довідкових Документів й інформаційних пакетів:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/index_en.htmкількома мовами ЄС 
“Нові Законодавчі межі”:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-forproducts/new-legislative-framework/index_en.htm
11.2 Джерела текстів із законодавства Нового підходу й офіційного керівництва

Для пошуку повного законодавства у Євросоюзі:
EUR-lex (http://eur-lex.europa.eu/ ) - на всіх мовах ЄС

Для пошуку законодавства на базі процедури Нового підходу див. інші документи:
- Новий підхід на внутрішньому ринку ( "http://www.newapproach.org/)
- Посібник з Виконання Директив

Посібник з виконання директив, заснований на Новому підході та Глобальному підході
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/index_en.htm) - кількома мовами ЄС.
Це Керівництво (іменоване також “Блакитне Керівництво”) призначене зробити свій внесок у поліпшення розуміння Директив Нового підходу та Глобального підходу, а також для їх більш однакового
та послідовного застосування в різних секторах Єдиного Ринку. “Блакитне Керівництво” широко використовувалося для складання цього тексту.

Перелік Директив Нового підходу й інших Директив щодо стандартів
( http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standardslegislation/list-references/index_en.htm)

Посібник із застосування спеціальних Директив, відповідні тексти можна знайти:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm наприклад, під заголовком відповідного індустріального
сектора,

Директива щодо Безпеки машин і механізмів:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm,

Керівництво та Застосування Директиви щодо Встаткування низької напруги:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance/index_en.htm й

Посібник з Директиви щодо засобів індивідуального захисту:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/personal-protectiveequipment/index_en.htm
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11.3 Джерела інформації зі стандартизації
Веб-сайти, пов'язані зі стандартизацією
 Стандартизація Нового підходу на внутрішньому ринку
( http://www.newapproach.org/)
Ці веб-сайти підготовлені спільними зусиллями CEN, CENELEC та ETSI, а також Європейською Комісією і ЕАСТ (EFTA) - Європейською асоціацією вільної торгівлі. Ця загальна точка забезпечує доступ до
інформації про стандарти та вводить до процесу стандартизації, незалежно від того, яка із трьох Організацій Європейських Стандартів відповідає за стандарти, що поширюються на продукцію.
 Довідник із Європейської Стандартизації
( http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/documents/vademecum/index_en.htm)
Головна мета Довідника - бути керівництвом для посадових осіб Комісії. Передбачається, що він
надасть їм можливість використовувати, якщо це необхідно, Європейську стандартизацію як інструмент
для здійснення Європейської політики та законодавства, за які вони несуть відповідальність.
Довідник також призначений, щоб бути керівництвом для країн - членів ЄС. Це допоможе їм розуміти Європейську політику стандартизації Комісії та пов'язану з нею практику і розуміти механізми посилання на Європейські стандарти в Європейській політиці/законодавстві.
І, нарешті, це керівництво повинне також використовуватися сторонами, зацікавленими в стандартизації, (розробниками стандартів, підприємствами та неурядовими організаціями) для одержання
ясного уявлення про політику та процеси, що проводяться Комісією ЄС у цій галузі.
Довідник включає кілька ключових документів Комісії ЄС з Європейської політики стандартизації
та відповідної практики. Він дає роз'яснення без претензій на юридичний статус.
Публікація Довідника сприяє проведенню політики Європейської Комісії з Європейської стандартизації, роблячи її більш прозорою та доступною для зовнішнього світу.
 Методи посилання на стандарти в законодавстві з акцентом на Європейське законодавство
(“Керівництво
Підприємства”,
видане
ГД
Підприємством
Європейської
Комісії)
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=455&userservice_id=1&
request.id=0

Стандартизація, інновація та дослідження
СЕН (CEN) і СЕНЕЛЕК (CENELEC) створили групу, що підготувала так звану доповідь СТАІР (STAIR),
якому можна знайти за адресою: http://www.cen.eu/cen/Services/Innovation/STAIR/Pages/default.aspx

Патенти та стандарти
Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності (WIPO) дає вичерпне посилання по цьому питанню та пропонує наступні посилання на веб-сторінці:
http://www.wipo.int/patentlaw/en/developments/standards.html (англійською, французькою та іспанською мовами).
Організація Європейських Стандартів

Європейський Комітет зі стандартизації - CEN (http://www.cen.eu/ )

Європейський Комітет з електротехнічної стандартизації – CENELEC
(http://www.cenelec.eu/ )

Інститут Європейських стандартів з телекомунікацій - ETSI (http://www.etsi.eu/)
Учасники процесу стандартизації
 Європейська Асоціація вільної торгівлі - EFTA: ( http://www.efta.int/)
EFTA - це міжурядова організація, створена для розвитку вільної торгівлі й економічної інтеграції
на благо чотирьох її Країн - членів цієї організації: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Асоціація керує Конвенцією EFTA; всесвітньою мережею вільної торгівлі EFTA, угодами про партнерство й Угодою про Європейську Економічну Зону (EEA).
( http://www.efta.int/~/link.aspx?_id=AA2F4A16EFE1476B89D739A1A2412B5A&_z=z)
Угода про Європейську економічну зону (EEA), яка набула чинності 1 січня 1994, поєднує 27 Членів ЄС і три країни EFTA — Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію в єдиний внутрішній ринок, іменований
“Внутрішній Ринок”.
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Угода EEA передбачає включення законодавства ЄС, що включає чотири свободи, — вільний рух
товарів, послуг, осіб і капіталу всіма 30 країнами EEA. Крім того, Угода передбачає співробітництво в інших важливих галузях, наприклад, таких як дослідження та розробки, освіта, соціальна політика, екологія, захист споживача, туризм і культура, відомі як “флангова та горизонтальна” політика. Угода гарантує
рівні права та обов’язки в межах Внутрішнього Ринку для громадян й економічних операторів в EEA.
Європейські організації й асоціації, що представляють інтереси МСБ (малого й середнього бізнесу) і громадські інтереси зацікавлених сторін

НОРМАПМЕ (NORMAPME): Європейський Офіс із Стандартизації Ремесел, Професій і
МСБ (http://www.normapme.com/)
NORMAPME - це міжнародна некомерційна асоціація, створена в 1996 за підтримки Європейської Комісії.
NORMAPME - це єдина Європейська організація, що створена винятково в інтересах Малого й Середнього Бізнесу в Європейській системі стандартизації.
Її члени представляють мільйони підприємств у всіх Європейських країнах, у тому числі весь Євросоюз й Європейські країни - члени Європейської Асоціації (EFTA) Вільної Торгівлі.
Європейська Комісія підтримувала NORMAPME протягом перших років її роботи. Тепер,
NORMAPME виконує контракт Європейської Комісії, пропонуючи послуги зі стандартизації Підприємствам Малого й Середнього Бізнесу.

ANEC: Європейська Асоціація з Координації Споживчого Представництва в Стандартизації (http://www.anec.eu/anec.asp)
ANEC – це “голос” Європейського споживача в стандартизації. Це означає, що він представляє
Європейські споживчі інтереси в створенні технічних стандартів, особливо тих, які розроблені в підтримку Європейських законів і державної політики.

ECOS: Європейська екологічна громадська організація зі стандартизації
(http://www.ecostandard.org/)
ECOS – це консорціум Екологічних неурядових організацій, створених, щоб підсилити голоси на
користь екологічного захисту в процесах стандартизації.
ECOS прагне поліпшення екологічних параметрів продукції, забезпечуючи авторитетні методи
виміру забруднюючих речовин, «озеленюючи» системи керування в бізнес-структурах і поліпшуючи інформацію про споживання.
ECOS головним чином займається контролем дій міжнародних органів стандартизації (CEN,
CENELEC, ISO, IEC) і політикою продукції на рівні ЄС (наприклад, Директива щодо 'Екодизайну Продукції,
що Споживає Енергію').

ETUI: Європейський Інститут професійного союзу (http://www.etui.org/)
ETUI є міжнародною некомерційною асоціацією створеною згідно Бельгійського законодавства.
Вона виконує три головних завдання:

проведення досліджень, вивчення й моніторинг Європейських проблем стратегічної важливості для світу праці, утворюючи міст між академічною наукою, розробниками та трудовим рухом;

розвиток освіти й навчання, програм й обміну, які підсилюють єдність Європейського
професійного союзу;

забезпечення технічної підтримки в сфері професійного здоров'я, безпеки та захисту для
забезпечення високого рівня захисту здоров'я та безпеки для працівників у Європі.
Міжнародні Організації із Стандартів

ISO: Міжнародна Організація Стандартизації (http://www.iso.org/) - англійською і французькою мовами -.

IEC: Міжнародна Електротехнічна Комісія: (http://www.iec.ch/)

ITU: Міжнародний союз електрозв'язку (http://www.itu.int/) - англійською і французькою
мовами
Важливі Органи національних Стандартів

Україна: DSSU (http://www.dssu.gov.ua/) - українською, російською й англійською мовами
-
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Сполучене Королівство Великобританії: BSI - Британський Інститут Стандартів
(http://www.bsigroup.com/)

Німеччина: DIN (http://www.din.de/) - німецькою й англійською мовами -.

Франція: AFNOR (http://www.afnor.fr/) - французькою й англійською мовами -.

Сполучені штати Америки: ANSI (http://www.ansi.org/)

Російська Федерація: GOST R (http://www.gost.ru/) - російською й англійською мовами 
Польща: PKN (http://www.pkn.pl/) - польською англійською мовами 
Іспанія: AENOR (http://www.aenor.es/) - іспанською англійською мовами 
Італія: UNI (http://www.uni.com/it/) - італійською англійською мовами –
11.4

Джерела інформації з акредитації, уповноважених органів і метрології

Європейське Співробітництво з Акредитації
( http://www.european-accreditation.org/content/home/home.htm)

Інформаційна Система NANDO (Уповноважені та призначені організації Нового підходу)
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm)
Ця інформаційна система дозволяє пошук Уповноважених органів з урахуванням різних
критеріїв (наприклад, країни, Директиви, назви органу, юридичної дії Повідомлення, Органу Акредитації й т.д.). Вона визнана найголовнішою базою даних за даною темою.
11.5

Джерела з нагляду за ринком
- Європейський Форум з Контролю над Безпекою Продукту (http://www.prosafe.org/)
- Rapex - Система Швидкого Реагування для нехарчової споживчої продукції

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm)
11.6

Інші корисні посилання

Портал Європейських підприємств малого та середнього бізнесу:
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

Підприємство DG Комісії ЄС і веб-сайт Промисловості:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm- кількома мовами ЄС 
UNECE (Економічна Комісія Організації Об'єднаних Націй у Європі) Робоча група з регуляторного співробітництва та політики стандартизації:
http://www.unece.org/trade/wp6/Recommendations/Recommendations.html - англійською, французькою і російською мовами.
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ДОДАТОК А - ДИРЕКТИВИ ТА НОВИЙ ПІДХІД
Директиви, прийняті у світі Нового підходу

90/396/EEC

Побутові прилади, що спалюють газоподібні види палива

2000/9/ЄC

Канатні дороги, спроектовані для перевезення людей

89/106/EEC

Будівельна продукція

2004/108/ЄC

Електромагнітна сумісність

94/9/ЄC

Устаткування та захисні системи в потенційно вибухонебезпечних середовищах

93/15/EEC

Вибухові речовини в мирному використанні

95/16/ЄC

Підйомники

2006/95/ЄC

Устаткування низької напруги

2006/42/ ЄC

Безпека машинного встаткування

2004/22/ЄC

Вимірювальні інструменти

90/385/EEC

Медичні пристрої: Активне уживляння

93/42/EEC

Медичні пристрої : Загальні положення

98/79/ЄC

Медичні пристрої : In vitro діагностика

92/42/EEC

Нові водогрійні казани, що працюють на рідких або газоподібних видах палива (вимоги до ефективності - ККД)

90/384/EEC

Не автоматичні ваги

94/62/ЄC
89/686/EEC

Упакування та пакувальні відходи
Засоби індивідуального захисту

97/23/ЄC

Устаткування, що працює під тиском

1999/5/ЄC

Термінальне встаткування радіо та телекомунікації

94/25/ЄC

Розважальне ремесло

87/404/EEC

Прості посудини тиску

88/378/EEC

Безпека іграшок
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Директиви, засновані на принципах Нового та Глобального підходу,
які не передбачають маркування СЕ
Текст директиви та
виправлень
94/62/ЄC
2005/20/ЄC
96/48/ЄC
2004/50/ЄC
96/98/ЄC,
2002/84/ЄC
2001/16/ЄC
2004/50/ЄC

Зведена версія
Директиви

Тема (коротка назва Директиви)

94/62/ЄC

Упакування та пакувальні відходи

96/48/ЄC

Сумісність Трансєвропейської високошвидкісної
рейкової системи

96/98/ЄC

Морське встаткування

2001/16/ЄC

Сумісність Трансєвропейської традиційної рейкової
системи

Директиви, засновані на деяких принципах Нового та Глобального підходу
Текст директиви та
виправлень

Зведена версія
директиви

Тема (коротка назва директиви)

96/57/ЄC

Вимоги до ефективності використання електроенергії
побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами і їхніми сполученнями

1999/36/ЄC

Пересувне встаткування під тиском

2000/14/ЄC

Шумове випромінювання встаткування, що встановлюється на відкритому повітрі

2000/55/ЄC

Вимоги до ефективності використання електроенергії
баластовим опором ламп люмінесцентного освітлення

Інші сприйнятливі до стандартів директиви
Текст директиви та
виправлень
86/594/EEC
2001/95/ЄC
97/67/ЄC
2002/39/ЄC
76/769/EEC

Зведена версія
директиви

Тема (коротка назва директиви)
Шумове випромінювання побутовими приладами
Загальна безпека продукту

97/67/ЄC
76/769/EEC

92/75/ЄC

Поштова служба Співтовариства
Обмеження на маркетинг і використання певних
небезпечних речовин і препаратів
Зазначення електричних параметрів на побутових
електричних приладах

2002/96/ЄC
2003/108/ЄC
2008/34/ЄC

2002/96/ЄC

Утилізація електричного й електронного встаткування (WEEE)
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Інші сприйнятливі до стандартів директиви
Текст
директиви та
виправлень
86/594/EEC
2001/95/ЄC
97/67/ЄC
2002/39/ЄC
76/769/EEC

Зведена
версія директиви

Шумове випромінювання побутовими приладами
Загальна безпека продукту
97/67/ЄC

Поштова служба Співтовариства

76/769/EE

Обмеження на маркетинг і використання певних
небезпечних речовин і препаратів
Зазначення електричних параметрів на побутових
електричних приладах

2002/96/Є

Утилізація електричного й електронного встаткування (WEEE)

C

92/75/ЄC
2002/96/ЄC
2003/108/ЄC
2008/34/ЄC

Тема (коротка назва директиви)

C
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