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1.

INTRODUCERE
Europa și-a fixat ca obiectiv stimularea creșterii și crearea de locuri de muncă într-o
manieră inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin intermediul strategiei
Europa 2020 1 și a inițiativelor sale emblematice. Importanța standardizării pentru
locurile de muncă, precum și pentru creșterea și redresarea economică a fost reiterată
în comunicarea Comisiei privind politica industrială, „Pentru o renaștere industrială
europeană” 2 , care sublinia necesitatea implicării sistemului european de
standardizare în domeniul politicii industriale, al inovării și dezvoltării tehnologice.
În acest document, Comisia a definit șase domenii de acțiune prioritare care cunosc o
creștere rapidă: tehnologiile avansate de producție, tehnologiile generice esențiale,
produsele ecologice, o politică sustenabilă în domeniul industrial, al construcțiilor și
al materiilor prime, vehiculele ecologice și rețelele inteligente.
Efectele pozitive ale standardizării sunt de notorietate. Cu toate acestea, pentru a
garanta că sistemul de standardizare european poate răspunde provocărilor de astăzi,
Comisia a propus în 2011 un pachet de reforme3, inclusiv un nou regulament privind
standardizarea europeană, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013 4 . Această
reformă a vizat creșterea incluziunii, a vitezei, a capacității de reacție, a transparenței
și a flexibilității sistemului, precum și extinderea domeniului de aplicare al acestuia.
Una dintre inovațiile aduse de această reformă constă în obligația Comisiei de a
adopta un program de lucru anual al Uniunii pentru standardizarea europeană
(Union work programme, denumit în continuare „UWP”), care identifică prioritățile
strategice pentru standardizarea europeană, pe baza obiectivelor strategice stabilite de
Comisie în planificarea sa. Prezenta comunicare, care se situează în continuarea celei
din anul anterior, identifică domeniile prioritare în care, în cursul anului 2015,
Comisia intenționează să utilizeze standardizarea europeană ca instrument strategic
al Uniunii în sprijinul legislației și al politicilor noi sau al celor deja existente. Aceste
intenții se pot traduce în viitor prin cereri oficiale de standardizare (mandate)
adresate organizațiilor europene de standardizare (OES) – CEN, CENELEC și ETSI,
ceea ce nu va împiedica întreprinderea unor acțiuni preliminare sau auxiliare legate
de standardizare la invitația Comisiei sau inițiate de către aceasta, inclusiv în lipsa
unui mandat.
Având în vedere caracterul privat al standardizării europene, punerea în practică
(adică standardizarea) a tuturor acestor priorități și acțiuni rămân întotdeauna
responsabilitatea organismelor OES și la latitudinea acestora. Rolul Comisiei rămâne
acela de a iniția activități de standardizare europene prin solicitări de standardizare
sau alte acțiuni și de a acorda finanțare din partea Uniunii pentru standardizarea
europeană în cazul în care aceasta sprijină prioritățile Uniunii.
Orientările indicate în programul de lucru nu au implicații bugetare dincolo de ceea
ce este deja prevăzut pentru anul 2015. Negocierile pentru cadrul financiar 20142020 au avut drept rezultat o reducere semnificativă a bugetului Comisiei. Acest
lucru se repercutează asupra bugetului anual, iar în 2014, linia bugetară pentru
standardizare a fost redusă cu 25,56 % comparativ cu 2013. Prin urmare, provocarea
este de a distribui acest efort bugetar între diferitele tipuri de cheltuieli și organizații
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beneficiare, ținând seama de obiectivele strategice ale politicii de standardizare a
Uniunii.
Publicarea acestui program de lucru al Uniunii sporește eficiența și transparența și
facilitează planificarea lucrărilor de standardizare.
Comisia a lansat, la sfârșitul anului 2013, revizuirea independentă a sistemului
european de standardizare. Prima fază a acestui raport, care se referă la constatarea
faptelor, a fost finalizată în luna iunie. Etapa următoare constă în analiza faptelor și
formularea concluziilor. Rezultatele vor fi publicate până la sfârșitul anului.
Comisia va lua în considerare rezultatele revizuirii independente în rapoartele sale în
conformitate cu articolele 24 și 25 din regulament,4 pe care le va înainta
Parlamentului European și Consiliului în 2015.
Unele elemente din UWP 2014 au fost preluate în prezentul document, care stabilește
prioritățile pentru 2015. Aceste elemente au fost selectate în urma unui dialog
permanent și consensual purtat cu organizațiile de standardizare europene și cu alte
părți interesate. În plus, unele standarde în sprijinul legislației UE depind încă de
adoptarea de către colegislator a actelor pe care se vor baza. În consecință, Comisia
propune reprogramarea unor elemente care figurează deja în UWP 2014.
2.

PRIORITĂțI STRATEGICE PENTRU STANDARDIZAREA EUROPEANĂ
Consiliul European din martie 20145 a subliniat faptul că Europa are nevoie de o
bază industrială puternică și competitivă, atât pentru producție, cât și pentru
investiții, ca factor-cheie pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.
Conform Consiliul European, Comunicarea Comisiei „Pentru o renaștere industrială
europeană” oferă o contribuție importantă în acest sens și stabilește prioritățile-cheie
ale Comisiei în ceea ce privește politica industrială.
Aceste priorități se vor realiza prin:
•

definitivarea integrării rețelelor: rețelele de informații, energie și transport;

•
dezvoltarea unei piețe interne de bunuri și servicii mai deschise și mai
integrate:
•

îmbunătățirea mediului de afaceri, a administrației publice și a cadrului de
reglementare din UE;

•

stimularea investițiilor în inovare și noile tehnologii;

•

creșterea productivității și eficienței resurselor și facilitarea accesului la factori
de producție accesibili;

•

îmbunătățirea competențelor și facilitarea mutațiilor industriale;

•

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a spiritului antreprenorial;

•

sprijinirea internaționalizării întreprinderilor din UE, în special a IMM-urilor.

Sistemul european de standardizare contribuie la obiectivele strategice ale Europei,
în special în domeniul politicii industriale, al serviciilor, al inovării și al dezvoltării
tehnologice.

5

EUCO 7/1/14 REV 1.

3

Comisia a examinat care dintre acțiunile descrise în comunicare pot conduce la
elaborarea de standarde în 2015.
În acest context, Comisia a identificat în domeniile enumerate mai jos prioritățile sale
strategice pentru standardizarea europeană în cazul în care intenționează să solicite
elaborarea de standarde organizațiilor europene de standardizare.
2.1.

Bioproduse, inclusiv biocarburanți
De asemenea, în vederea unui progres coerent și coordonat, trebuie să se ia în
considerare cercetarea pre- și conormativă pentru dezvoltarea metodelor de testare
aplicabile la măsurarea bioconținutului, a funcționalităților, a atributelor de mediu și
a profilurilor produselor ecologice, precum biopolimerii, lubrifianții, solvenții și
agenții tensioactivi.
Pe lângă lucrările de standardizare în curs în domeniul biocarburanților, Comisia
examinează domenii legate de bioproduse pentru care ar putea fi necesare noi
specificații tehnice și metode de testare în bioenergie.
În cadrul programului de lucru Orizont 2020, „Surse de energie sigure, ecologice și
eficiente” 2014-2015, Comisia intenționează să solicite în primul trimestru al anului
2015 programarea și dezvoltarea de standarde privind algele și produsele din alge.
În cadrul aceluiași program de lucru Orizont 2020 „Siguranță alimentară, agricultură
și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială și bioeconomie”,
Comisia solicită dezvoltarea și promovarea utilizării specificațiilor de mediu comune
și funcționale/bazate pe performanță, inclusiv necesitatea metodelor de măsurare și
de testare standardizate, care ar putea fi utilizate pentru a sprijini rețele de achiziții
publice pentru bioproduse inovatoare.

2.2.

Produse pentru construcții și construcțiile
Ar trebui să se definitiveze elaborarea unor noi standarde aplicabile în cazul unor
produse, de exemplu, al anumitor produse inovatoare, precum și modificarea
standardelor existente necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 305/2011. Anumite aspecte reglementate, precum accesibilitatea lucrărilor de
construcție sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, trebuie să fie incluse în
standardele europene armonizate cu privire la produse.
Se impune definitivarea elaborării unor metode de evaluare pentru substanțele
periculoase reglementate și pentru emisiile de radiații, precum și introducerea
treptată a unor noi metode de evaluare în standardele aplicabile produselor.
Pentru a consolida competitivitatea serviciilor din construcții în UE, Comisia va
promova dezvoltarea și utilizarea la nivel internațional a Eurocodurilor (standarde de
proiectare structurală) în cadrul Planului de acțiune al Comisiei privind
competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor6.
Comisia examinează în prezent necesitățile în materie de standardizare privind
chestiuni legate de energia geotermală.
Cu privire la calitatea aerului din încăperi, ar trebui să se ia în considerare de
asemenea standardizarea măsurării radonului în locuințe7.
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Obiectivul Comisiei este de a emite cereri de standardizare în trimestrul al 3-lea din
2015.
2.3.

Produse pentru proiectarea ecologică/produse cu impact energetic
În ceea ce privește acțiunile prevăzute în Comunicarea Comisiei „Foaie de parcurs
către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”8, este necesară
elaborarea unor standarde legate de utilizarea eficientă a resurselor, precum nivelul
de reciclare, de recuperare și reutilizare sau durabilitatea produselor sau a
componentelor esențiale ale acestora, precum și alți parametri de mediu, cu scopul de
a facilita identificarea cerințelor potențiale în materie de proiectare ecologică și în
alte domenii.
Alte solicitări de standardizare vor fi emise ca mandate individuale în sprijinul unor
regulamente ale Comisiei de punere în aplicare a Directivei privind proiectarea
ecologică (de exemplu, sisteme de ventilație, instalații pentru încălzirea incintelor și
a apei, modul standby în rețea pentru echipamente în rețea sau pentru rețele).
În cazul în care Comisia consideră că este posibil să fie propuse noi măsuri (și anume
regulamente ale Comisiei sau regulamente delegate ale Comisiei) privind proiectarea
ecologică și/sau cerințele de etichetare energetică pentru produsele din cadrul
Planului de lucru privind proiectarea ecologică 2012-14, ar putea fi emise noi cereri
de standardizare în aceste domenii.
Obiectivul Comisiei este de a emite cereri de standardizare în timpul celui de-al
doilea trimestru din 2015.

2.4.

Reciclarea deșeurilor
Punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la punctul 2.1.4.4 din
Comunicarea Comisiei COM(2013)561 (denumită în continuare programul de lucru
anual pe 2014 al Comisiei) este considerată în continuare ca făcând parte din
prezentul UWP, cu excepția caracterizării deșeurilor pentru proprietatea periculoasă
H 12 – eliberarea unui gaz cu toxicitate acută de categoria 1, 2 sau 3, în cazul căreia
este în curs de pregătire un mandat.
Obiectivul Comisiei este de a emite cereri de standardizare în timpul celui de-al
doilea trimestru din 2015.

2.5.

Servicii poștale
Prin acțiunile stabilite în „Foaia de parcurs pentru realizarea pieței unice în domeniul
livrării de colete” 9 , Comisia intenționează să sprijine dezvoltarea comerțului
electronic, prin îmbunătățirea serviciilor de livrare a coletelor, în special la nivel
transfrontalier. O serie de acțiuni promovează ameliorarea interoperabilității
operațiunilor de livrare de colete. Comisia intenționează să emită, în primul trimestru
din 2015, o solicitare de standardizare privind caracteristicile specifice ale serviciilor
de livrare a coletelor și ar putea, de asemenea, să ia în considerare includerea în
această cerere de standardizare a revizuirii normelor europene existente în materie de
servicii poștale.
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2.6.

Calitatea aerului și emisiile industriale
Directiva privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice
policiclice 10 impune monitorizarea hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP).
Pentru a asigura o mai bună comparabilitate a datelor, sunt necesare metode standard
validate pentru HAP.
Directiva 11 privind emisiile industriale împuternicește Comisia să introducă
monitorizarea continuă a emisiilor de dibenzodioxine policlorurate și de –furani
(PCDD/PCDF) provenind de la instalațiile de incinerare a deșeurilor, de îndată ce
sunt disponibile tehnici de măsurare adecvate. Comisia preconizează trimiterea unui
mandat către OES în cursul anului 2015 pentru finalizarea validării specificațiilor
tehnice existente în acest domeniu.

3.

NECESITĂțI DE STANDARDIZARE ÎN ALTE DOMENII

3.1.

Inovarea și noile tehnologii

3.1.1.

Tehnologii avansate de producție
Comisia va colabora îndeaproape cu organizațiile europene de standardizare pentru a
avea în vedere în mod sistematic rezultatele proiecțiilor și exercițiile de prognoză
privind producția avansată în programul lor de lucru și pentru a identifica și acoperi
lacunele de standardizare ținând cont de lucrările Grupului operativ al Comisiei
privind tehnicile avansate de fabricație pentru o producție curată.

3.1.2.

Tehnologii generice esențiale (TGE)
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.1.2 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.1.3.

Politică durabilă în domeniul industrial, al construcțiilor și al materiilor prime

3.1.3.1. Oțel
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.1.4.2 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.1.3.2. Materii prime neenergetice, neagricole
Comisia a identificat în planul strategic de implementare12 o serie de domenii în care
este nevoie de standardizare.
Parteneriatul european pentru inovare (PEI) privind materiile prime 13 va lucra la
standardele comune de reciclare a deșeurilor și la raportarea datelor privind
explorarea, producția de minereuri, comerțul, rezervele și resursele.
3.1.4.

Vehicule și ambarcațiuni ecologice
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.1.5 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
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3.1.5.

Rețele inteligente și contorizare inteligentă
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.1.6 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
Pe lângă precedentul mandat de standardizare M/490 în susținerea utilizării rețelei
inteligente europene, Parteneriatului european pentru inovare privind orașele
inteligente va elabora un mediu comun și un program strategic pentru standardele
privind orașele inteligente.

3.2.

Consolidarea pieței interne a mărfurilor și serviciilor

3.2.1.

Rolul standardelor europene ca parte a cadrului de reglementare
Standardele europene adoptate pe baza cererilor depuse de Comisie pentru aplicarea
legislației Uniunii reprezintă deja o parte esențială a cadrului de reglementare pentru
produse. În scopul de a garanta că standardele europene și, în special, standardele
armonizate își mențin poziția ca punct de referință recunoscut în asigurarea
respectării legislației Uniunii – atât pentru produse, cât și pentru servicii –, este
necesară o abordare coerentă și revizuită în întregime în punerea în aplicare a noilor
cerințe juridice din Regulamentul privind standardizarea din 2012. Pentru a asigura
acest lucru, Comisia își va revizui orientările pentru elaborarea, adoptarea și
executarea cererilor de standardizare, cu un accent special pe accesul facil al IMMurilor, transparență, calitate și claritate a standardelor armonizate. În plus, Comisia
intenționează să actualizeze mandatul M/417 privind standardele referitoare la
activitățile de evaluare a conformității, astfel încât acestea să poată continua să
servească drept referință recunoscută pentru acreditarea organismelor de evaluare a
conformității, inclusiv a celor care lucrează în cadrul legislației de armonizare a UE.

3.2.2.

Siguranța copiilor
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.1 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
Comisia poate solicita elaborarea de standarde europene pentru articolele de
îmbrăcăminte și accesoriile pentru copii, precum și pentru încălțămintea pentru copii.

3.2.3.

Siguranța altor produse destinate consumatorilor
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.2 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
Comisia poate solicita elaborarea de standarde europene pentru dispozitive de plutire
pentru înot, patine cu rotile (și echipamente similare) și echipamente pentru zborul cu
parapanta.

3.2.4.

Calitatea și siguranța hranei pentru animale și a alimentelor
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.3 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
În plus, pentru a asigura comerțul echitabil și un nivel ridicat de siguranță în cazul în
care se utilizează metode alternative la standardele internaționale ISO, este extrem de
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important să se traseze în mod clar cerințele pentru organismele de certificare care
evaluează echivalența și certificatele care trebuie să fie eliberate.
3.2.5.

Produse din tutun
În temeiul Directivei privind produsele din tutun14 care a intrat în vigoare la 19 mai
2014, Comisia are în vedere elaborarea de standarde tehnice pentru țigaretele
electronice, în special pentru mecanismul de reîncărcare.

3.2.6.

Produse cosmetice
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.4 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.2.7.

Compoziția fibroasă a produselor textile
În temeiul Regulamentului privind produsele textile15 și al Regulamentului REACH16
, Comisia poate solicita activități de standardizare cu privire la produsele textile
finite, și anume în domenii precum identificarea nedistructivă a fibrelor textile,
integrarea unor elemente netextile, determinarea punctului de inflamabilitate și
identificarea prezenței (sau absenței) substanțelor alergene.

3.2.8.

Îngrășăminte
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.6 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.2.9.

Siguranța echipamentelor offshore
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.7 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.2.10. Transportul rutier
În cadrul dezvoltării serviciului european de taxare rutieră electronică (EETS)17, este
recomandabil să se întreprindă următoarele acțiuni de standardizare: elaborarea unor
standarde de măsurare pentru monitorizarea securizată a sistemelor de taxare și
pentru profilurile schimburilor de informații între activitățile legate de prestarea de
servicii și perceperea taxelor pe de o parte, și revizuirea standardelor de măsurare
care stau la baza sistemelor de taxare prin satelit și standardul de profil pentru
taxarea electronică bazată pe comunicațiile specializate cu rază scurtă (DSRC), pe de
altă parte.
În vederea punerii în aplicare a noii legislații privind tahografele digitale și greutățile
și dimensiunile 18 , este necesar un standard suplimentar privind DSRC, pentru a
permite transmiterea de date de la un vehicul în mișcare către un ofițer de poliție pe
șosea, prin interfața DSRC.
O altă problemă se referă la sistemele de cântărire la bord pentru camioane, în cazul
în care furnizorul care se ocupă de echiparea vehiculului tractor diferă de cel care se
14
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ocupă de echiparea remorcilor. Este necesar un standard privind interfața pentru
diferiți furnizori pentru a se asigura că instalația de cântărire de la bordul vehiculului
tractor poate să suporte greutățile pe osie ale tuturor remorcilor, să le înregistreze și,
apoi, să calculeze greutatea totală a vehiculului. Acest standard s-ar putea baza pe
ISO 11992.
3.2.11. e-Freight (transportul electronic de mărfuri)19
Prin intermediul inițiativei strategice privind informatizarea transportului de mărfuri,
Comisia intenționează să creeze mijloace de comunicare pe cale electronică între
utilizatorii din domeniul logistic de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și să
faciliteze fluxul, accesul și utilizarea informației. Obiectivul este de a spori eficiența
și de a reduce costurile operațiunilor de transport de marfă.
În acest context, Comisa ar putea să solicite standardizarea activităților.
3.2.12. Transportul naval
În domeniul transportului naval, soluțiile tehnice și standardele se bazează pe
cerințele europene și internaționale. Comisia intenționează să emită o solicitare de
standardizare adresată organizațiilor europene de standardizare în ceea ce privește
elaborarea unor standarde pentru schimbul de informații privind transporturile
maritime, în sprijinul inițiativei e-Maritime și în vederea sprijinirii punerii în aplicare
a ghișeelor unice naționale20 și a transmiterii electronice a datelor către alte sisteme
relevante, în special sistemul Uniunii de schimb de informații maritime 21 ,
SafeSeaNet. În acest context, se va stabili o strânsă colaborare cu inițiativele eFreight, e-Customs și e-Navigation.
3.2.13. Transportul aerian
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.8 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
Cu toate acestea, în ceea ce privește modernizarea rețelei europene de gestionare a
traficului aerian, OES-urile vor fi invitate să revizuiască standardele existente și
menținerea acestora, și să elaboreze, în cooperare cu Organizația europeană pentru
echipamente din aviația civilă (EUROCAE) și Agenția Europeană de Siguranță a
Aviației (AESA), viitoarele activități posibile și standardele europene pertinente
necesare identificate în Planul general european pentru ATM și în proiectele comune
de sprijinire a punerii în aplicare a planului general.
În conformitate cu Comunicarea sa privind sistemele aeriene pilotate de la distanță
(RPAS) într-un mod sigur și sustenabil 22 , Comisia a identificat necesitatea de a
elabora o strategie pentru RPAS la nivel european. Aceasta include definirea unui
cadru de reglementare adecvat, care s-ar putea sprijini pe standarde elaborate de
OES-uri sau de organizațiile internaționale de standardizare în cooperare cu
EUROCAE și AESA.
19
20
21
22

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2013_move_001_e_freight.pdf
Directiva 2010/65/UE.
Directiva 2002/59/CE.
COM(2014)207 final, 8.4.2014.
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3.2.14. Transportul feroviar
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.9 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP, adăugându-se următoarele domenii în care ar trebui să se
elaboreze norme europene:
•

comunicarea armonizată vehicul/teren, pentru se acoperi lacunele din
specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI);

•

dezvoltarea programului universal de linie aeriană de contact (OCL), bazat pe
rezultatele studiului pe această temă specifică, comandat de Agenția Feroviară
Europeană;

•

elaborarea unor norme europene pentru aplicații feroviare, incluzând un sistem
feroviar cu un ecartament de 1520 mm, care să ia în considerare standardele
interstatale din Rusia (GOST) și să se concentreze asupra scopului și
domeniului de aplicare al Directivei privind interoperabilitatea.

3.2.15. Combustibili alternativi și infrastructura aferentă
Standardizarea va fi necesară pentru punerea în aplicare a pachetului „Energie
nepoluantă pentru transport”, inclusiv a Strategiei europene privind combustibilii
alternativi și a propunerii de directivă privind instalarea infrastructurii pentru
combustibilii alternativi23.
Comisia dorește, de asemenea, să susțină introducerea mai rapidă pe piață a unor
concepte avansate prin armonizarea și elaborarea standardelor pentru tehnologia
fotovoltaică. Comisia examinează domeniile legate de combustibili alternativi în care
standardizarea suplimentară ar fi necesară.
3.2.16. Siguranța infrastructurii24
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.11 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.2.17. Comunicații fără fir
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.12 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP, adăugându-se următoarele elemente:

23
24

(1)

accesorii de interoperabilitate cu echipament radio, în special o interfață
comună de tarifare pentru telefoanele mobile și alte dispozitive electronice
portabile;

(2)

accesul telefoanelor mobile și a altor echipamente radio portabile la serviciile
Galileo;

(3)

aplicarea unor sisteme concepute pentru a se asigura că un software cu anumite
funcții poate fi încărcat în echipamentul radio doar în cazul în care
conformitatea combinației între software și echipamentul radio a fost
demonstrată;

COM (2013) 18.
COM (2010) 560.
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(4)

serviciile de comunicații mobile în banda de 700 MHz și banda inferioară UHF
pentru a asigura funcționarea acestora alături de alte aplicații și echipamente
electrice după cum urmează: serviciile de comunicații în bandă largă fără fir
din banda UHF (470-790 MHz) pentru a asigura funcționarea acestora alături
de alte aplicații, inclusiv altele în afară de radio, și echipamente electrice.

3.2.18. Spațiul în serviciul cetățenilor
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.13 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.2.19. Securitate
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.14 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.2.20. Siguranța și securitatea nucleară
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.15 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.2.21. Substanțele chimice
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.16 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
În temeiul Directivei-cadru privind apa 25 și a legislației conexe 26 , Comisia are în
vedere elaborarea de standarde pentru metodele analitice pentru agenți poluanți și
anumiți parametri microbiologici și biologici.
3.2.22. Siguranța serviciilor specifice
Acest obiect de activitate depinde de rezultatul unei largi consultări cu părțile
interesate planificată provizoriu pentru cea de-a doua jumătate a anului 2014. În
cazul în care informațiile primite de la părțile interesate vor duce la concluzia că
necesitățile de standardizare a siguranței consumatorilor, de exemplu în ceea ce
privește siguranța în cazul incendiilor în hoteluri, s-ar bucura de un sprijin larg,
această opțiune ar trebui să rămână deschisă.
3.2.23. Servicii de sănătate27
Pacienții trebuie să beneficieze de servicii sigure, de înaltă calitate pentru a avea
încredere în sistemele de asistență medicală din întreaga Europă. Pentru a elabora
standarde europene, clinicienii și reprezentanții autorităților de reglementare,
cercetare și dezvoltare, precum și organizațiile de standardizare și de acreditare ar
trebui să își împărtășească experiența și cunoștințele. Pentru a gestiona în mod
consecvent sistemele complexe de asistență medicală, anumite aspecte orizontale ar
putea face obiectul unei solicitări de standardizare a CEN în conformitate cu
legislația relevantă a Uniunii și cu politicile în materie de asistență medicală.

25
26
27

Directiva 2000/60/CE.
Directiva 98/83/EC și Directiva 2006/7/EC.
Directiva 2011/24/UE, Recomandarea 2009/C 151/01 a Consiliului.
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3.2.24. Accesibilitate
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.2.20 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
3.2.25. Dispozitive medicale
Odată ce viitorul regulament privind dispozitivele medicale 28 și Regulamentul
privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro30 vor fi adoptate de
Parlamentul European și de Consiliu, Comisia Europeană va emite un mandat prin
care va invita CEN și CENELEC să verifice în ce măsură cerințele esențiale și alte
cerințe prevăzute în viitoarele regulamente sunt acoperite de standarde(le actuale).
3.2.26. Instrumente de măsură
În conformitate cu Directiva privind mijloacele de măsurare 29 , Comisia poate
încredința organismelor europene de standardizare elaborarea de standarde în funcție
de situația standardizării internaționale și de nevoile pieței. Aceasta ar viza
instrumentele acoperite de domeniul de aplicare al directivei pentru care, de la ultima
modificare a directivei 30 , nu există standarde armonizate sau există astfel de
standarde, dar sunt parțiale și/sau perimate ca urmare a inovațiilor tehnologice.
3.2.27. Echipamente sub presiune
Pentru a promova adoptarea unor standarde europene armonizate în sectorul
echipamentelor sub presiune și pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a
acestor standarde, vor fi întreprinse acțiuni suplimentare pentru a promova
vizibilitatea și pentru a facilita absorbția principalelor standarde pentru recipientele
sub presiune, conducte și cazane.
3.2.28. Echipamente electrice și electronice
Următoarele elemente pot fi supuse unor solicitări specifice de standardizare:
(1)

aspectele nereglementate și posibilele lacune în actualele standarde armonizate
care susțin obiectivele privind siguranța ale Directivei privind joasa tensiune31;

(2)

aspecte privind siguranța produselor electrice care, din cauza unor
caracteristici, precum faptul că pot fi atrăgătoare pentru copii, ar putea să
reprezinte un risc pentru segmentele de populație care sunt mai vulnerabile.

3.2.29. Transport naval – Ambarcațiuni de agrement
Directiva referitoare la ambarcațiunile de agrement a fost revizuită recent 32 , în
consecință, elaborarea și actualizarea standardelor armonizate trebuie să fie efectuate
prin intermediul unui nou mandat.
Următoarele elemente pot fi supuse unor solicitări specifice de standardizare sau
unor noi mandate dacă este cazul:

28
29
30
31
32

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm
Directiva 2004/22/CE.
JO L 294, 11.11.2009, p. 7.
Directiva 2006/95/CE.
2013/53/UE.
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(3)

ambarcațiuni de agrement — motoare cu ardere internă cu piston - măsurarea
emisiilor de gaze de eșapament — banc de testare pentru emisiile de gaze și de
particule de evacuare;

(4)

aspecte legate de securitatea circuitelor electrice pentru sistemele de propulsare
electrice sau hibride;

(5)

aspecte nereglementate și posibile lacune în actualele standarde armonizate
care susțin obiectivele privind siguranța ale Directivei privind joasa tensiune33.

Comisia poate solicita elaborarea unor proceduri de testare și de certificare a
preparatelor de ignifugare a materialelor compozite care urmează să fie utilizate pe
nave cu scopul de a favoriza acceptarea lor de către Organizația Maritimă
Internațională. Acest fapt poate conduce la acțiuni specifice legate de standardizare.
3.2.30. Siguranța la locul de muncă
Aplicarea Directivei34 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice)
abrogă Directiva 2004/40/CE.
Comisia intenționează fie să modifice mandatul M/351, fie să emită un nou mandat
acordat organizațiilor europene de standardizare pentru elaborarea de standarde
armonizate în sprijinul Directivei 2013/35/UE.
3.2.31. Apărare
Recenta comunicare35 privind sectoarele apărării și securității a subliniat faptul că
utilizarea de standarde comune de apărare ameliorează în mod semnificativ
cooperarea și interoperabilitatea, precum și competitivitatea industriei europene, în
special în materie de tehnologii emergente. Această abordare a fost susținută de
Consiliul European în concluziile sale privind politica de securitate și apărare
comună din 19 decembrie 2013. Comisia va colabora cu Agenția Europeană de
Apărare pentru a examina modalitățile de a promova utilizarea unor standarde
comune în domeniul apărării și în alte domenii menționate în comunicare. Nicio
activitate întreprinsă în acest domeniu nu ar trebui să dubleze activitățile NATO.
3.2.32. Afaceri maritime
Comisia va depune eforturi pentru a examina modalitățile de a promova utilizarea
unor standarde comune în domeniul afacerilor maritime. Această activitate va
sprijini, printre altele, inițiativa Comisiei privind mediul comun în vederea
schimbului de informații pentru supravegherea domeniului maritim al UE (CISE
maritim36), în special cooperarea între domeniul apărării și cel civil.
Este extrem de important să se amelioreze schimbul de informații între diferitele
funcții sectoriale, în special între apărare și alte sectoare, prin sisteme de
supraveghere maritimă interoperabile, grație utilizării unor standarde comune.

33
34
35
36

Directiva 2003/44/CE.
2013/35/UE.
COM (2013) 542.
COM/2009/0538 final și COM/2010/0584 final.
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3.3.

Agenda digitală pentru Europa37
Pentru funcționarea interoperabilității între produsele, serviciile, aplicațiile TIC și
conținuturile digitale și, în consecință, pentru edificarea unei societăți digitale
eficiente, stabilirea unor norme este indispensabilă. Având în vedere caracterul
global al pieței TIC, este necesară cooperarea între OES-uri și forumurile și
consorțiile relevante, pentru a face față cererii de norme în continuă creștere în
scopul de a sprijini interoperabilitatea în acest domeniu cu evoluție rapidă.
Planul de acțiune pentru standardizarea TIC38 definește în mod detaliat domeniile în
care introducerea unor norme ar putea contribui la atingerea obiectivelor politicii din
domeniul TIC, inclusiv prin testarea complementară a interoperabilității și prin
acțiuni de sensibilizare pentru a asigura buna utilizare a standardelor.

3.3.1.

e-Sănătate
Studiile arată că standardele europene și internaționale nu sunt întotdeauna suficient
de detaliate pentru a garanta interoperabilitatea soluțiilor TIC în materie de esănătate. Cu aprobarea rețelei de e-sănătate și după consultarea grupului părților
interesate din domeniul e-sănătății, se vor defini specificații mai detaliate, inclusiv
orientări de testare a interoperabilității sistemelor de management al calității, pentru
schimbul transfrontalier de date (de exemplu, dosare ale pacienților sau rețete
electronice), care urmează să fie folosite de exemplu în achizițiile publice, pentru a
contribui la consolidarea cadrului de interoperabilitate în domeniul e-sănătății.
Comisia propune sporirea interoperabilității prin dezvoltarea și validarea
specificațiilor și componentelor, precum și prin intermediul mandatelor de
standardizare, dacă este cazul.

3.3.2.

Identificare prin radiofrecvență (RFID)
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.2 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.3.3.

Aptitudini digitale și învățământ electronic
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.3 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.3.4.

Soluționarea online a litigiilor (SOL) destinată comerțului electronic39
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.6 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.3.5.

Internetul obiectelor (IO)
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.7 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

37
38
39

COM(2010) 245,
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/ict-policies/2010-2013_ict_standardisation_work_programme_2nd_update_en.pdf

JO L 165, 18.6.2013, p. 1.
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3.3.6.

Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii, inclusiv semnăturile
electronice
Se preconizează adoptarea de către Consiliu, în a doua jumătate a anului 2014, a unei
propuneri de regulament privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a
încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă 40 . Aceasta va înlocui
Directiva41 privind semnăturile electronice și își va extinde domeniul de aplicare la
certificatele de identificare electronică, semnături, sigilii, mărci temporale, livrare,
documente sau certificate pentru autentificarea site-urilor internet. Vor fi necesare
mandate de standardizare suplimentare pentru a sprijini punerea sa în aplicare.

3.3.7.

Plățile efectuate cu cardul bancar, pe internet și de pe telefonul mobil
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.9 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.3.8.

Sisteme de transport inteligente (STI)42
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.4.10 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.
Comisia intenționează să emită o solicitare de standardizare în vederea elaborării
unor standarde pentru viitoarea generație de servicii eCall, ținând seama de evoluția
rețelelor mobile de comunicații și a mediului IP și luând, de asemenea, în considerare
o gamă mai largă de servicii și de tipuri de vehicule, cum ar fi vehiculele grele,
vehiculele motorizate pe două roți sau serviciile de urmărire a mărfurilor periculoase.

3.3.9.

Cartografia infrastructurilor în bandă largă
Parlamentul European și Consiliul au adoptat recent Directiva 2014/61/UE privind
măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare
viteză. În acest context, trebuie să fie puse la dispoziție informațiile privind
infrastructurile fizice disponibile în zona de instalare.
Comisia ar putea să ia în considerare depunerea unei solicitări de standardizare
pentru un limbaj comun disponibil pentru utilizare de către autoritățile de
reglementare, ministerele și operatorii/furnizorii de utilități și să includă un set
standardizat de straturi succesive de autorizare, detalii, tip (servicii, infrastructură,
cerere, hărți de investiții, etc.). Prezentul standard pentru cartografierea
infrastructurilor în bandă largă trebuie să se inspire cât mai mult posibil din Ghidul
tehnic INSPIRE43 privind Regulamentul 1253/201344 .

3.3.10. Achiziții publice electronice45/cataloage electronice
Interoperabilitatea și standardizarea tehnologiei de achiziții publice electronice
reprezintă o strategie-cheie pentru eliminarea barierelor tehnice sau a costurilor
suplimentare atunci când furnizorii prezintă oferte pentru o pluralitate de sisteme.
40
41
42
43
44
45

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52012PC0238
1999/93/CE.
Directiva 2010/40/UE, COM(2008) 886.
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:RO:PDF
COM (2013) 453.
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Pentru a beneficia de o adevărată piață unică, ofertanții, inclusiv IMM-urile, ar trebui
să aibă în mod ideal posibilitatea de a comunica și participa pe piețe multiple în
diferite sisteme, prin intermediul unui sistem preferat sau comun. Necesitatea de
standardizare în domeniul achizițiilor publice electronice a fost reafirmată cu
fermitate de Grupul de experți pentru proceduri de ofertare electronice (eTEG) întrun raport publicat în februarie 2013, care cuprindea o serie de acțiuni de
standardizare care urmează să fie întreprinse cât mai curând posibil.
3.3.11. Servicii de jocuri online
După cum s-a anunțat în comunicarea intitulată „Către un cadru european global
pentru jocurile de noroc online”46, Comisia analizează oportunitatea introducerii unor
standarde pentru echipamentele de jocuri de noroc. Certificarea echipamentelor
pentru jocurile de noroc online, inclusiv a programelor informatice specifice, este de
obicei o condiție pe care o pun autoritățile competente ale statelor membre atunci
când hotărăsc cu privire la cererile de acordare a licențelor pentru jocuri de noroc. Un
nivel comparabil de securitate a jocurilor de noroc online în UE vizează, de
asemenea, reducerea sarcinilor administrative inutile legate de diferitele proceduri
naționale de certificare. În acest scop, Comisia va colabora cu statele membre prin
intermediul grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc, precum și cu
părțile interesate din industria de profil, inclusiv organizațiile de standardizare și de
acreditare, astfel încât să beneficieze de schimbul de cunoștințe și experiență.
3.4.

Schimbările climatice și o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor47

3.4.1.

Gaze fluorurate cu efect de seră
Noul Regulament privind gazele fluorurate cu efect de seră (nr. 517/2014) introduce
schimbări strategice cuprinzătoare pentru reducerea utilizării gazelor fluorurate în
echipamente precum echipamentele de climatizare, refrigerare, spume, protecție
împotriva incendiilor și aerosoli. Prin urmare, Comisia prevede următoarele acțiuni:

3.4.2.

•

cartografierea standardelor existente și a relevanței acestora pentru tipurile de
echipamente afectate de noul regulament privind gazele fluorurate;

•

formularea de recomandări privind revizuirea, actualizarea și eventuala
armonizare a acestor standarde în funcție de progresul tehnologic, pentru a
permite utilizarea în condiții de securitate a alternativelor care respectă mediul
și îndepărtarea barierelor inutile în adoptarea acestora;

•

lansarea unui proces de revizuire în zone în care acest lucru este considerat
necesar.

Infrastructura ecologică
Strategia privind infrastructura ecologică 48 identifică standardele cu potențial de
contribuție la „lărgirea paletei” de soluții pentru infrastructura ecologică. Comisia va
evalua modul în care standardele tehnice, în special în ceea ce privește modulele

46
47
48

COM(2012)596 final.
COM(2011) 21,
COM (2013) 249.
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fizice și procedurile, ar putea spori dezvoltarea infrastructurii ecologice. Informațiile
primite de la părțile interesate și statele membre, precum și rezultatele finale ale unui
contract de studiu, care sunt așteptate în 2015, ar trebui să contribuie la evaluarea
necesității unui mandat în vederea continuării armonizării sau a dezvoltării
standardelor legate de infrastructura ecologică aflată în curs de dezvoltare.
3.4.3.

Producția alimentară durabilă
Punerea în aplicare a acțiunii la care se face referire la punctul 2.5.5 din programul
anual de lucru pe 2014 al Comisiei trebuie să fie considerată în continuare ca făcând
parte din prezentul UWP.

3.4.4.

Utilizarea durabilă a fosforului
În prelungirea angajamentelor asumate în Foaia de parcurs către o Europă eficientă
din punctul de vedere al resurselor 49 , în 2013, Comisia a publicat o comunicare
consultativă 50 privind utilizarea durabilă a fosforului. Activitățile subsecvente și
acțiunile strategice rezultate în urma consultării pot duce la eventuale activități de
standardizare.

4.

DIMENSIUNEA INTERNAțIONALĂ A STANDARDIZĂRII EUROPENE
Obiectivul general este consolidarea impactului la nivel mondial și a competitivității
industriei europene prin reducerea barierelor tehnice din calea comerțului. Utilizarea
unor standarde comune sau tehnic aliniate sprijină schimbul de bunuri și servicii prin
creșterea interoperabilității la nivel mondial. O mai bună armonizare a standardelor
de evaluare a impactului asupra mediului permite condiții de concurență mai
echitabile pentru industrie. Obiectivul va fi urmărit prin:

49
50

•

Stabilirea unei coerențe cât mai mari între standardele internaționale și
europene (prevalența standardizării internaționale cu o puternică componentă
europeană în multe sectoare).

•

Promovarea alinierii tehnice (sau adoptarea de) standarde internaționale sau
europene în afara Europei, ori de câte ori este posibil, pentru a reduce barierele
tehnice în calea comerțului.

•

Valorificarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și al inovării
pentru a favoriza alinierea internațională a specificațiilor și a cerințelor tehnice.

•

Sporirea gradului de conștientizare și promovarea avantajelor standardizării
europene ca sistem regional coerent integrat și care susține pe deplin
standardizarea internațională și reglementarea multilaterală. În special,
transferul competențelor și al experienței subîntinse de modelul european care
se bazează pe standarde voluntare în sprijinul reglementărilor și al politicilor
publice, de evaluare a conformității și a activităților de supraveghere a pieței.

•

Contribuția la dialogurile bilaterale privind reglementarea/dialogurile privind
politicile între UE și țările terțe, precum și la capitolele relevante ale
negocierilor pentru acordurile de liber schimb. În ordinea relevanței, prioritățile
actuale se concentrează asupra SUA (implicare directă în negocierile privind
Parteneriatul comercial și de investiții transatlantic), China (Agenda strategică
2020 de cooperare dintre UE și China în materie de reglementare, inovare și

COM(2011) 571,
COM(2013) 517,

17

dialogul privind politica industrială, dialogul de cooperare), Rusia – în strânsă
cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă– sprijinind parteneriatul
de modernizare, India și Japonia. Dialogurile cu America Latină, în special
Brazilia, cu Coreea și cu țările ASEAN vor fi, de asemenea, monitorizate.
•

Extinderea pieței unice, în special prin procesul de extindere a Uniunii
Europene, prin Politica europeană de vecinătate și prin negocierea de acorduri
privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale cu țările
terțe care adoptă legislația europeană privind siguranța produselor susținută de
standardele europene.

•

Acțiunile strategice în țările prioritare constau în:
•

detașarea unor experți europeni în standardizare în India și China
(reînnoire a proiectului), care asigură o prezență locală a standardizării
europene și un flux de informații privind accesul la piețe strategice;
Brazilia a fost identificată ca nou candidat, cu posibilitatea extinderii la
întreaga regiune Mercosur;

•

platforme de informare pe internet privind standardizarea, cu China51, în
cadrul cărora accentul este pus pe menținerea proiectului și pe extinderea
sferei de acoperire dincolo de sectoarele actuale și poate, în viitor, cu
SUA, cartografierea structurilor de standardizare respective, inclusiv
aspecte privind accesul pe piață legate direct de standardizare;

•

Sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților Africii în domeniul
standardelor, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE și cu foaia
de parcurs 2014-17 aferentă acesteia, în special printr-un dialog tehnic și
strategic cu organizațiile de standardizare și regionale africane (de
exemplu, recent înființata infrastructură panafricană privind calitatea a
Uniunii Africane).

5.

ACțIUNILE STRATEGICE SPECIFICE

5.1.

Sprijin financiar acordat organizațiilor europene ale părților interesate
În al treilea trimestru al anului 2014, Comisia va organiza cereri de propuneri legate
de reprezentarea europeană a IMM-urilor, a organizațiilor părților interesate ale
consumatorilor, a organizațiilor din sectorul mediului și a celor din sectorul social în
activitatea de standardizare. În timp ce acest lucru va facilita participarea IMM-urilor
prin acordarea de finanțare, Comisia va continua, de asemenea, să sprijine proiecte
specifice care să faciliteze accesul și participarea IMM-urilor la procesul de
standardizare.

5.2.

Drepturi de proprietate intelectuală în materie de standarde TIC
Comisia își va continua acțiunile în direcția OES în vederea clarificării normelor
privind utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în standarde. Se
preconizează că OES vor elabora o platformă care va permite și facilita utilizarea
brevetelor și a noilor tehnologii în dezvoltarea de standarde.
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5.3.

Platformă multipartită privind standardizarea TIC
Comisia își va continua activitatea privind standardizarea TIC prin intermediul
platformei multipartite, o altă inovație a pachetului privind standardizarea din 2011.
Dialogul permanent dintre autoritățile publice, părțile interesate și organizațiile de
elaborare a standardelor, inclusiv forumurile și consorțiile globale, și-a dovedit
potențialul, în scurta perioadă de timp de la lansarea lui, de a răspunde în mod
adecvat naturii rapide a evoluțiilor din acest domeniu. In colaborare cu platforma
multipartită, a fost elaborat un plan flexibil pentru standardizarea TIC pentru a stabili
în detaliu contextul de reglementare și de sprijinire a activităților de standardizare
corespunzătoare.

5.4.

Orizont 2020
Elaborarea și implementarea agendelor de cercetare și inovare, inclusiv prin
standardizare, este esențială în abordare problemei competitivității. Orizont 2020 va
acorda un sprijin ferm comercializării inovațiilor, sprijinind în special standardizarea
prin cercetare și asigurând o bază științifică normelor. Activitățile de standardizare
reprezintă un canal esențial pentru adoptarea pe piață a rezultatelor cercetării și
pentru difuzarea inovațiilor.

5.5.

Programele de lucru mandatate în conformitate cu vechile mandate
Începând cu sfârșitul anilor ’80, Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare,
prin care a solicitat organismelor europene de standardizare să dezvolte standarde
europene sau să realizeze alte activități legate de standardizare. Unele dintre aceste
mandate se aplică în cazul acțiunilor nerecurente (de exemplu, studii), în timp ce alte
mandate se referă la dezvoltarea de standarde europene și, de asemenea, la
menținerea acestor standarde prin revizuirea lor cu regularitate.
Luând în considerare faptul că formatul legal al mandatului a cunoscut modificări dea lungul anilor și că, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr.
1025/2012, mandatele sunt în prezent acte de punere în aplicare, este foarte
important să se ajungă la un numitor comun în privința următoarelor aspecte: (i) care
dintre vechile mandate sunt încă utilizabile în scopul de a stabili noi standarde
europene în sprijinul legislației și politicilor Uniunii și (ii) care mandate ar trebui
considerate finalizate sau expirate. Comisia va clarifica situația împreună cu
organizațiile europene de standardizare pentru a avea o bază comună pentru toate
standardizările mandatate și, în special, pentru a se asigura că principiile privind
elaborarea de standarde armonizate sunt, de asemenea, puse în aplicare de către OES.
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