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Административниот Одбор на CEN одлучи да го замени CEN/CENELEC Меморандумот од
CEN/CENELEC Упатството со соодветниот број на документ (резолуција CEN/CA 18/2001).
Како резултат на тоа, CEN/CENELEC Меморандумот 7 се сменил во CEN/CENELEC
Упатство 7. 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 7 се сменил во CEN/CENELEC 7. Нема никаква промена во текстот на
оригиналниот документ (1989/04).
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CEN/CENELEC Упатство 7
Учество на Национална институција за стандардизација во активностите
планирани од друга Институција за стандардизација
1.

EEC Директивата 83/189 во Член 3 наведува дека:
“Комисијата и институциите за стандардизација ќе бидат информирани ако една или
повеќе институции за стандардизација:
 Сакаат да бидат вклучени пасивно или активно (со праќање на набљудувач) во
активности планирани од други институции за стандардизација
 Сакаат да биде составен европски стандард или друг документ кој води кон
униформирање на техничките спецификации”.

2. Директивата не наложува дека телата за стандардизација треба да се согласат на
пасивна или активна вклученост во нивната национална работа. Но, принципот на таквата
вклученост на други тела за национална стандардизација е прифатен од CEN и CENELEC
како придонес да го направи поотворен процесот на стандардизација и промоција на
хармонизацијата на европско и меѓународно ниво.
3. Во случај на пасивно вклучување на стандардизациското тело што поднесува барање ќе
му се даде информација за напредокот на работата на известениот нацрт стандард во
било која фаза од развојот.
4. Во случај на пасивно вклучување, експерти кои се номинирани од стандардизациското
тело што поднесува барање ќе бидат добредојдени во активностите на националниот
комитет. Таквите експерти имаат целосна дискреција да учествуваат во дискусијата, да
изразат и да бранат мислење за нацртот кој се испитува за кој било барано учеството.
5. Кога ќе се прими барањето за активно учество во активностите на националниот
комитет, следните правила ќе се следат:








Барањето на странското стандардизациско тело ќе биде пратено до секретаријатот
на комитетот кој е во прашање од други тела за стандардизација заедно точките
кои треба да се дискутираат;
Секретарот на комитетот го објавува својот договор и датумот на седницата кога ќе
биде дискутиран нацртот кој е во прашање, на стандардизациското тело што го
поднесува барањето во разумен период (околу еден месец);
Веднаш откако стандардизациското тело ќе ја добие информацијата, ќе ги пренесе
имињата на номинираните експерти до секретарот на комитетот;
Нема да се дадат опреми за толкување од стандардизациското тело кое е домаќин,
но експертите може да бидат придружувани од преведувач;
Експертите кои се номинирани од стандардизациското тело ќе ги имаат истите
права и должности како националните членови во националниот комитет во врска
со природата на нивното учество во и придонес кон работата, но сепак, тие немаат
право да гласаат. Нивното мислење ќе се смета на истиот начин на кој се сметаат
националните мислења во врска со уредувањето на крајниот нацрт;
Однесувањето и процедурите на седницата ќе бидат во согласност со утврдените
пракси на стандардизациското тело кое е домаќин.

6. Се разбира од номинираните експерти ќе се побара да ја почитуваат доверливоста при
користењето на документот освен Нацртите за јавни коментари и да се осигураат дека
освен за извештајот на нивното стандардизациско тело што поднесува барање,
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постапките не се откриени на печатот или на било кое друго тело без одобрувањето на
националниот комитет кој е домаќин.
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