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CEN/CENELEC Упатство 5
Трговски сојузи и подготовката на европските
стандарди
Административниот Одбор на CEN одлучи да го замени CEN/CENELEC Меморандумот од
CEN/CENELEC Упатството со соодветниот број на документи (резолуција CEN/CA 18/2001).
Како резултат на тоа, CEN/CENELEC Меморандумот 5 се сменил во CEN/CENELEC
Упатство 5. Нема никаква промена во текстот на оригиналниот документ (1989/04).
Генералното собрание на CEN/CENELEC се согласи преку дописи да го промени
CEN/CENELEC меморандумот наведен во Каталогот на CEN/CENELEC во CEN/CENELEC
Упатството со соодветниот број на документ. Како резултат на тоа CEN/CENELEC
Меморандумот 5 се сменил во CEN/CENELEC Упатство 5. Нема никаква промена во
текстот на оригиналниот документ (1989/04).
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Трговски сојузи и подготовката на Европските стандарди
Се работи за принципот на активноста на стандардите, сите интереси кои се под влијание
на работата да бидат земени предвид. Овој принцип е применет од Членките на CEN и
CENELEC во формирањето на нивното национално мислење и претставувајќи го преку
нивните национални делегации на европско ниво. Уште повеќе, услугите на Комисијата на
Европските заедници и Генералниот секретаријат на EFTA може да земат дел во
активностите на техничките комитети на CEN/CENELEC до степенот кој се смета за
соодветен имајќи ги предвид законските интереси кои се претставуваат.
Исто така, во ‘Општите упатства за соработка’ потпишани меѓу CEN и CENELEC и CEC и
EFTA (види CEN/CENELEC Упатство 4) наведено е дека ‘за да се воспостават основите за
широко признавање на важноста на Европските стандарди, CEN и CENELEC ќе се
осигураат дека засегнатите кругови (...) можат, ако сакаат, да бидат ефикасно поврзани со
нацртот на Европските стандарди’. Трговските сојузи имаат спомнато во текстот за овие
упатства како едни од круговите кои би биле заинтересирани за Европската
стандардизација.
Следејќи ги овие принципи, Генералните собранија на CEN и CENELEC ги наведуваат
следните препораки:
1. На национално ниво треба да се овозможи учество на трговските сојузи во
започнувањето и планирањето на програмите на работата за стандардизација, како
и работи во врска со политиките кои се релевантни за интересите за работата која
е на сила.
2. На национално ниво, интересите на трговските сојузи треба да се поканат да
учествуваат во сите технички комитети кои работат со проекти за стандардизација
кои влијаат на интересите на работата која е на сила.
3. Таму каде што комитет на CEN и CENELEC развива европски стандард за кој има
интерес работната сила, Членките треба да побараат средства за да го поттикнат
активното учество на трговските сојузи во националните делегации.
4. Работата на стандардите по природа е техничка и комплицирана. Таму каде што е
можно и неопходно, персоналот на Членката треба да им даде на претставниците
на трговските сојузи известување во врска со техничките прашања и упатство за
процедурата на стандардите. Од друга страна во назначувањето на
претставниците на трговските сојузи треба да се направат сите напори за да се
осигура траен и ефикасен тек на информации до нив со што ќе им овозможи
вистинско претставување на колективните интереси.
5. Членките треба да осигураат ефикасно пренесување на резултатите од нивната
работа на стандардите, до јавноста.
6. Прашањата поднесени од или предлози/нацрти примени од организациите на
Европските трговски сојузи треба соодветно да се разгледаат од телото на
CEN/CENELEC кое е во прашање.
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