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1. Introducere 

 

Standardele sunt instrumente indispensabile pentru buna funcționare a pieței unice. Acestea 

susțin o creștere economică sporită prin eliminarea barierelor care împiedică intrarea pe piață 

a produselor și serviciilor inovatoare și competitive și prin extinderea comerțului către noi 

piețe. Standardele îmbunătățesc compatibilitatea, calitatea și performanța produselor și a 

serviciilor, oferind producătorilor o bază stabilă pentru investițiile în tehnologii noi și în 

digitalizarea proceselor. De asemenea, standardele permit producătorilor să gestioneze 

tranziția către surse de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, angajarea în lanțuri de 

valori globale și adăugarea de componente de servicii la produse. 

 

Cheia maximizării impactului pozitiv al standardizării este de a dezvolta sinergii în cadrul 

sistemului european de standardizare, ținând seama, de asemenea, de dimensiunea 

internațională a standardizării. Sinergiile trebuie să includă IMM-uri și start-up-uri, 

consolidând astfel inovarea și tehnologia în cadrul pieței interne. 

 

Comisia își urmărește obiectivul global de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii prin acțiunile identificate în programele sale anuale de lucru. Standardele 

europene au un rol major de susținere în multe dintre aceste acțiuni, întrucât facilitează 

punerea în aplicare a legislației relevante oferind prezumția de conformitate cerințelor sale 

esențiale. În plus, standardele oferă interoperabilitate între mai multe sectoare, cum ar fi TIC, 

permițând dezvoltarea de noi tehnologii, aplicații și servicii și sprijinind creșterea economică 

și competitivitatea în Europa. 

 

Dincolo de standardele armonizate solicitate în mod oficial de Comisie pentru susținerea unui 

act legislativ, există, de asemenea, un set întreg de standarde europene și de produse ale 

standardizării europene elaborate de organizațiile europene de standardizare
1
 (OES). Aceste 

standarde pot să nu fie solicitate în mod oficial, dar sunt necesare în continuare pentru a 

sprijini punerea în aplicare a politicilor Comisiei. Prezentul program de lucru anual al Uniunii 

pentru 2019 privind standardizarea europeană (PLAU) identifică unele dintre principalele 

domenii politice relevante din acest punct de vedere: energie, economie circulară, apărare, 

securitate, piața internă, piața unică digitală. Acesta stabilește prioritățile strategice pentru 

standardizarea europeană în sprijinul legislației și politicilor UE. De asemenea, PLAU 

plasează aceste priorități strategice într-un context mai larg al cooperării internaționale în 

materie de standardizare.  

 

Sistemul european de standardizare se bazează pe un sistem unic de parteneriat public-privat 

privilegiat între Comisie și OES, care reflectă dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 

                                                            
1 CEN – Comitetul European de Standardizare, CENELEC – Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică și ETSI – Institutul European de Standardizare în Telecomunicații. 
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1025/2012
2
. PLAU pentru 2019 definește orientările esențiale pentru viitoarele evoluții ale 

acestui parteneriat, inclusiv principiul important al incluziunii. 

 

De la adoptarea Comunicării privind standardele europene pentru secolul 21
3
, Comisia a 

lucrat îndeaproape cu partenerii săi din industrie, cu autoritățile publice, organizațiile 

neguvernamentale și mediul academic pentru a pune în aplicare inițiativele propuse în 

comunicare, inclusiv un ciclu de guvernanță care să consolideze dialogul cu colegiuitorii UE 

și dezvoltarea inițiativei comune privind standardizarea
4
 (ICS). ICS își va încheia activitatea 

în 2019, iar PLAU propune domenii de interes pentru ultimul său an de punere în aplicare.  

 

Acest program de lucru a fost pregătit utilizând contribuții valoroase din dialogul 

interinstituțional organizat în iunie 2018, care a reunit reprezentanți la nivel înalt ai 

comunității de standardizare, ai industriei, ai Comisiei, ai Parlamentului European, ai 

Comitetului Economic European, ai Comitetului Social, ai Comitetului Regiunilor și alte 

părți interesate din domeniul standardizării din Europa.  

 

Evenimentul a constituit o ocazie de a face schimb de idei cu privire la aspecte strategice, de 

a oferi feedback cu privire la inițiativele de standardizare ale Comisiei și de a discuta în mod 

deschis viitoarele priorități de politică și căile de consolidare a sistemului european de 

standardizare. Discuția a abordat o serie de subiecte, inclusiv funcționarea generală a 

sistemului de standardizare, întrebări legate de procesul său de guvernanță și orientarea 

priorităților UE în materie de standardizare, toate acestea și în contextul internațional mai 

larg. Contribuția sistemului educațional european la sprijinirea noilor tehnologii și furnizarea 

unei noi generații de experți a fost subliniată ca un aspect deosebit de important. Grupul de 

experți al Platformei multipartite privind standardizarea TIC (MPS)
5
 și Planul de acțiune 

pentru standardizarea TIC au fost, la rândul lor, apreciate ca model pentru planificarea în 

comun și implicarea părților interesate. 

 

Comisia explorează continuarea acestui format în viitor, valorificând în același timp 

experiența dobândită în urma acestui dialog. Rezultatele sale vor fi utilizate ca bază pentru 

prioritizarea în curs a activității de standardizare și vor contribui la reflecțiile interne și la 

acțiunile pregătitoare înaintea raportului privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 1025/2012. Acest raport va fi întocmit de Comisie și transmis Parlamentului European și 

Consiliului
6
. 

                                                            
2 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană. 
3 COM(2018)358. 
4 C(2016) 3211. 
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-multi-stakeholder-platform-ict- 

standardisation 
6 În conformitate cu obligația prevăzută de articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-multi-stakeholder-platform-ict-%20standardisation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-multi-stakeholder-platform-ict-%20standardisation
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2. Priorități strategice pentru standardizarea europeană în sprijinul legislației și al 

politicilor Uniunii
7
 

2.1. Acțiuni în sprijinul strategiei privind piața unică digitală 

Disponibilitatea standardelor TIC și a specificațiilor tehnice, în special pentru a asigura 

interoperabilitatea între produse, servicii și dispozitive, este esențială pentru a obține toate 

avantajele pe care le poate oferi piața unică digitală. Comisia, în colaborare cu organizațiile 

europene și internaționale de standardizare, precum și cu alte forumuri și consorții, precum și 

cu părți interesate din industrie și din societate, au înregistrat progrese în toate domeniile 

prioritare identificate în Comunicarea privind Prioritățile de standardizare în sectorul TIC 

pentru piața unică digitală
8
, astfel cum se menționează în Comunicarea privind punerea în 

aplicare a politicii de standardizare a UE și contribuția standardelor europene la politicile 

UE
9
. 

 

Digitizarea este determinată de nevoia industriilor individuale de a-și spori performanța, dar 

și de așteptările clienților și ale furnizorilor acestora. Prin urmare, este important ca în 

elaborarea standardelor TIC să fie implicați nu numai furnizorii, ci și beneficiarii, inclusiv 

grupurile vulnerabile și minoritare din societate, cum ar fi persoanele cu handicap. De 

asemenea, aspectele legate de standardizare trebuie abordate la nivelul UE pentru a asigura 

luarea în considerare a legislației relevante, cum ar fi normele UE privind protecția datelor.  

 

Necesitățile de standardizare în sprijinul politicilor UE sunt prezentate în planul de acțiune 

anual actualizat privind standardizarea în domeniul TIC publicat de Comisie. Versiunea din 

2018 a Planului de acțiune pentru standardizarea TIC
10

 identifică 170 de acțiuni organizate în 

jurul a patru domenii tematice: factorii cheie, provocările societale, inovarea pentru piața 

unică și creșterea durabilă.  

 

Crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea de rețele și servicii digitale este unul dintre 

cei trei piloni ai strategiei privind piața unică digitală. Standardizarea va sprijini acest pilon în 

2019, concentrându-se pe internetul obiectelor, volumele mari de date, tehnologia blockchain, 

sistemele de transport inteligente cooperative și conducerea autonomă, e-sănătatea, orașe 

inteligente, accesibilitate, guvernarea electronică și inteligența artificială. Armonizarea în 

ceea ce privește spectrul 5G și disponibilitatea standardelor globale 5G până la sfârșitul 

anului 2019, astfel cum se prevede în Planul de acțiune 5G, vor promova investițiile în rețele 

și aplicații 5G.  

 

Cerințele de securitate cibernetică ar trebui să ofere protecție paralelă împotriva atacurilor 

cibernetice asupra proceselor, sistemelor și echipamentelor care controlează software-ul și 

hardware-ul. În propunerea sa din 2017 referitoare la Regulamentul UE privind legea privind 

                                                            
7 A se vedea acțiunile din documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește această comunicare. 
8 COM(2016) 176 
9 COM(2018) 26 și SWD(2018) 15. 
10 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en#rolling_plan_ict_standardisation 

http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en#rolling_plan_ict_standardisation
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securitatea cibernetică
11

, Comisia a propus crearea unui cadru UE de certificare a securității 

TIC pentru produse și servicii. Regimurile de certificare vor utiliza standarde și specificații 

tehnice atât pentru a exprima, cât și pentru a evalua conformitatea cu cerințele specifice 

privind securitatea cibernetică. 

 

Tehnologia blockchain sprijină stocarea sigură și auditabilă a datelor și reduce costurile de 

tranzacționare, ceea ce aduce un nivel ridicat de trasabilitate și de securitate în tranzacțiile 

economice online. Întrucât sistemul compilează rețele publice și private, standardizarea este 

necesară pentru a asigura interoperabilitatea între diferitele configurații ale tehnologiei 

blockchain. La 1 februarie 2018, Comisia a lansat Observatorul și forumul UE privind 

blockchain, al cărui grup de lucru privind politica și condițiile-cadru privind blockchain vor 

aborda, printre altele, aspecte privind evoluțiile tehnologice și ecosistemice precum 

interoperabilitatea, unde standardizarea poate oferi soluții. De asemenea, Comisia va 

identifica orice necesitate de standardizare în ceea ce privește tehnologia blockchain la 

nivelul UE
12

.  

 

Inteligența artificială (AI) are un impact amplu asupra economiei și societății și, în multe 

privințe, influențează viața noastră de zi cu zi. Este necesar ca produsele și serviciile AI să fie 

adaptate pieței și să se asigure respectarea standardelor de siguranță
13

. Alianța europeană 

pentru inteligența artificială va fi platforma europeană de referință pentru gândirea și reflecția 

asupra AI. Comisia înființează un grup de experți la nivel înalt, care va servi drept grup de 

conducere pentru activitatea Alianței europene pentru inteligența artificială și va contribui la 

identificarea necesităților în materie de standardizare.  

 

2.2. Acțiuni în sprijinul strategiei privind uniunea energetică și clima 

Obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pentru toate tipurile de vehicule vizează reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor, asigurând în același timp 

competitivitatea sectorului și conducând la economii de combustibil pentru consumatori. De 

asemenea, astfel de obiective pot să îmbunătățească calitatea aerului în orașele noastre și să 

aducă beneficii mediului înconjurător. În același timp, acestea provoacă industria 

automobilelor să găsească modalități de reducere a consumului de combustibil. Comisia și-a 

stabilit obiectivele
14

, iar obiectivul de standardizare este de a oferi standarde care să sprijine 

industria în reducerea emisiilor de CO2 prin stimularea inovării și îmbunătățirea eficienței 

vehiculelor (de exemplu, performanța aerodinamică). 

 

                                                            
11 COM(2017)477. 
12 Comisia este implicată direct în standardizare printr-o legătură cu Comitetul tehnic ISO 307 privind 
blockchain și tehnologiile distribuite. De asemenea, Comisia colaborează cu Grupul tematic al CEN privind 
tehnologiile blockchain și ale registrelor distribuite, a cărui sarcină inițială este de a elabora o carte albă a UE 
privind standardizarea în ceea ce privește tehnologia blockchain. De asemenea, Comisia va identifica orice 
necesitate de standardizare în ceea ce privește tehnologia blockchain la nivelul UE. 
13 a se vedea detalii în COM(2018) 237. 
14 COM(2018)284. 
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Ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea
15

, propunerea de regulament UE 

privind etichetarea pneurilor
16

 vizează să contribuie la eficiența consumului de combustibil, 

la siguranță și la zgomot prin furnizarea de informații mai bune consumatorilor atunci când 

cumpără anvelope. Standardele ar putea, de exemplu, să sprijine elaborarea unor teste de 

performanță armonizate, cum ar fi performanța pe gheață, care să fie incluse pe etichetă, 

oferind consumatorilor o imagine mai completă a performanței anvelopelor în condiții de 

iarnă. De asemenea, regulamentul propus deschide calea pentru includerea pe etichetă a 

informațiilor privind abraziunea pneurilor. Abraziunea pneurilor a fost identificată drept cea 

mai importantă sursă de poluare cu microplastice, dar lipsesc metodele de testare care să 

susțină o astfel de măsură politică. 

 

În cele din urmă, standardele pot contribui la ecologizarea sectorului de transport maritim 

prin utilizarea de combustibili alternativi (de exemplu, GNL alcătuit din combustibili fosili, 

biomasă sau tehnologii de obținere a gazelor prin transformarea energiei electrice, 

electricitate, hidrogen) pentru aplicare pe apă.  

 

Comisia extinde cerințele de proiectare ecologică la noi categorii de produse: pompe, 

radiatoare locale, radiatoare locale cu combustibil solid, produse pentru încălzirea aerului, 

produse de răcire, camere de răcire și unități de ventilație pentru procese la temperaturi 

ridicate, aer condiționat și baterii. În următorii ani, se așteaptă ca standardizarea să furnizeze 

specificațiile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a acestor noi cerințe.  

 

2.3. Acțiuni în sprijinul planului de acțiune privind economia circulară 

Un trafic mai sigur, vehicule mai puțin poluante și soluții tehnologice mai avansate sprijină 

competitivitatea industriei UE, aducând în același timp beneficii clare cetățenilor săi. Comisia 

a stabilit un plan strategic de acțiune
17

 pentru dezvoltarea și fabricarea bateriilor în Europa pe 

baza activității Alianței europene pentru baterii
18

. În mod specific, planul prevede acțiuni de 

standardizare pentru a identifica posibilitatea elaborării unui sistem standardizat al UE de 

evaluare a ciclului de viață al bateriilor. În plus, s-ar putea lua în considerare rolul proiectării 

ecologice pentru a pune în practică cerințele de durabilitate a proiectării și utilizării bateriilor. 

În acest context, va fi investigat rolul potențial al standardelor europene care permit producția 

sigură și durabilă, (re)utilizarea și reciclarea bateriilor. 

 

În ceea ce privește materialele plastice, unul dintre motivele pentru rata scăzută de utilizare a 

materialelor plastice reciclate îl reprezintă reticențele multor mărci de produse și producători, 

care se tem că materialele plastice reciclate nu vor corespunde nevoilor lor de furnizare de 

materiale fiabile, în volum mare, cu specificații de calitate constante. Având în vedere acest 

lucru, dezvoltarea standardelor de calitate pentru deșeuri de plastic sortate și materialele 

                                                            
15 https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en 
16 COM(2018)296. 
17 Anexa 2 la COM(2018) 293. 
18 Alianța europeană pentru baterii (EBA) a fost lansată în octombrie 2017 de către vicepreședintele Šefčovič:  
 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
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plastice reciclate ar putea facilita o mai mare integrare a activităților de reciclare în lanțul 

valoric al materialelor plastice. În urma identificării nevoilor de standardizare
19

, Comisia va 

propune elaborarea de standarde care să abordeze aspectele procedurale și de infrastructură 

pentru reciclare. În plus, Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie 

circulară identifică nevoia de a elabora metode de evaluare a pierderilor de microplastice din 

surse textile, printre altele. În 2019, unul dintre rolurile organismelor de standardizare va 

consta în revizuirea și, eventual, elaborarea metodelor de testare garantate de un acord 

intersectorial
20

 pentru a evalua eliberarea de microplastice în mediul acvatic în timpul spălării 

textilelor sintetice. 

 

În cadrul recentei sale propuneri de directivă care să abordeze impactul anumitor produse din 

plastic asupra mediului
21

, Comisia a inclus o propunere să se impună ca recipiente de băut să 

fie introduse pe piață numai în cazul în care sunt cu capac fix, deoarece capacele se numără 

printre obiectele cel mai des găsite. Pentru a se asigura o bună funcționare a pieței interne 

după intrarea în vigoare a directivei, Comisia a inclus, de asemenea, elaborarea unui standard 

armonizat în propunere, care este considerat fundamental atât de Consiliu, cât și de 

Parlamentul European. 

 

2.4. Acțiuni în sprijinul unei piețe interne mai profunde și mai echitabile, cu o bază 

industrială consolidată 

Standardizarea este o premisă importantă pentru o piață internă mai profundă și mai 

echitabilă. Dezvoltarea unor standarde tehnice esențiale este foarte relevantă pentru a asigura 

interoperabilitatea diferitelor sisteme și poate facilita în mare măsură adoptarea de soluții 

inovatoare. Pachetul de mobilitate adoptat recent, pentru a sprijini sectorul transporturilor să 

facă o tranziție competitivă și echitabilă din punct de vedere social la o energie curată și la 

digitalizare, stabilește o serie de inițiative. De exemplu, circulația vehiculelor în pluton 

permite unui grup de autovehicule fără șofer să se deplaseze în siguranță prin utilizarea unor 

sisteme inteligente automatizate de control, care comunică între ele. În acest caz, un vehicul 

din fruntea plutonului controlează viteza și direcția tuturor celorlalte vehicule, aceasta fiind o 

tehnologie promițătoare pentru a spori siguranța drumurilor noastre și eficiența transportului. 

Standardizarea ar trebui să sprijine punerea în aplicare a propunerii de regulament al UE
22

 

prin furnizarea de specificații tehnice care să soluționeze necesitățile de interconectare și de 

interoperabilitate ale sistemului. În paralel, Comisia va depune eforturi să abordeze
23

 

aspectele legate de spectru în scopul de a sprijini tehnologiile de acces radio pentru 

mobilitatea conectată și automatizată în banda de 5,9 GHz. 

 

                                                            
19 Rezultatele „acțiunii auxiliare și preliminare privind substanțele chimice durabile” executate în prezent în 
temeiul acordului de grant nr. CEN/000/2017-05 Substanțe chimice durabile. 
20 Acordul este semnat de cinci asociații industriale: AISE, CIRFS, EOG, EURATEX și FESI. 
21 COM(2018) 340 
22 COM(2018)286. 
23 a se vedea detalii în COM(2018)283. 
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Pentru a asigura condiții de condus în siguranță pe teritoriul UE, trebuie să existe o 

convergență în proiectarea, construirea și gestionarea infrastructurii rutiere. Standardele ar 

putea favoriza armonizarea și schimbul de cunoștințe între statele membre cu privire la 

procedurile și cerințele respectate. 

 

În plus, pentru o siguranță mai bună, eliminarea barierelor tehnice și implementarea rapidă a 

inovării, accentul va fi plasat în continuare pe stabilirea de noi specificații tehnice de 

interoperabilitate referitoare la subsistemele de infrastructură și material rulant ale sistemului 

feroviar.  

 

Finalizarea rețelei centrale și a coridoarelor rețelei transeuropene de transport (TEN-T) va 

spori capacitatea de transport pe piața internă fără a crește emisiile de CO2. Standardizarea ar 

putea sprijini soluții pentru a asigura interoperabilitatea și comunicarea între sistemele 

electronice ale rețelei. 

 

În combinație cu facturarea electronică, informațiile electronice de transport de marfă vor 

crește eficiența sectorului logistic. Cu privire la informațiile electronice de transport de marfă, 

standardele ar trebui să faciliteze elaborarea unei abordări uniforme a acceptării 

documentelor electronice. 

 

De asemenea, Comisia va solicita o actualizare a standardelor necesare pentru inspecția și 

testarea mărfurilor periculoase transportate în statele membre. 

 

2.5. Acțiuni în sprijinul planului de acțiune european în domeniul apărării 

Piața europeană a apărării este afectată de fragmentare și de nivelul insuficient de cooperare 

industrială. Prin urmare, una dintre cele trei măsuri anunțate în planul de acțiune în domeniul 

apărării
24

 este de a asigura o piață unică a Uniunii Europene în domeniul apărării deschisă și 

competitivă. Standardizarea europeană are o experiență dovedită în ceea ce privește 

sprijinirea deschiderii și a concurenței pe piața internă. Comisia a propus Agenției Europene 

de Apărare să inițieze elaborarea unui plan de acțiune pentru standardizare în domeniul 

apărării în colaborare cu OES. 

 

2.6. Acțiuni în sprijinul strategiei spațiale pentru Europa 

 

Implementarea sistemului Galileo va fi finalizată până în 2020, în paralel cu faza de 

exploatare (începută în 2017). Aceasta înseamnă că, până la acel moment, segmentul spațial 

va fi fost implementat pe deplin și toate serviciile vor fi fost declarate pe deplin operaționale. 

Comisia a propus Agenției GNSS European să inițieze elaborarea unui plan de acțiune pentru 

standardizare în domeniu, în colaborare cu OES. 

 

                                                            
24 COM(2016) 950. 
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2.7. Acțiuni în sprijinul agendei europene privind securitatea 

 

Pentru a face față noilor provocări în materie de securitate, UE finanțează activitățile de 

cercetare pentru avansarea tehnologiilor de securitate la nivel european. Baza industrială de 

securitate a UE este în măsură să ofere soluțiile necesare. Totuși, această industrie trebuie să 

depășească fragmentarea existentă pentru implementarea la scară largă a rezultatelor 

cercetării finanțate de UE. Standardele ar putea reduce acest decalaj. Acestea pot oferi 

economii de scară și pot reduce asimetriile informaționale între cerere și ofertă cu tranzacții 

transfrontaliere. 

 

3. Cooperarea internațională 

 

Sprijinirea poziției competitive a industriei UE în lanțul valoric global și consolidarea 

prezenței acesteia pe piețele internaționale reprezintă condiții-cheie pentru crearea de locuri 

de muncă și creșterea economică în Europa, în special având în vedere evoluția dinamică a 

politicilor comerciale internaționale
25

.  

 

Aceste obiective pot fi îndeplinite în primul rând prin urmărirea unei coerențe cât mai mari 

între standardele internaționale și europene și prin promovarea utilizării generale a 

standardelor europene și/sau internaționale în afara UE.  

 

În 2019, Comisia va continua să își intensifice dialogul politic cu organismele internaționale 

de standardizare și să continue să participe la forurile internaționale relevante
26

. Comisia va 

lua legătura și cu organizațiile de standardizare internaționale, precum ISO/IEC/JTC1/ITU-T 

și, dacă este cazul, cu comitetele lor tehnice. 

 

De asemenea, Comisia va promova standardizarea europeană și va contribui la capitolele 

privind barierele tehnice în calea comerțului la negocierea, elaborarea și punerea în aplicare a 

diferitelor acțiuni de politică internațională precum acordurile de liber schimb
27

, Acordul de 

asociere UE/Ucraina
28

, Parteneriatul estic
29

, Parteneriatul reînnoit UE/Africa
30

 și procesul 

Conectivitatea Europa/Asia
31

.  

 

Comisia va lansa un dialog cu Statele Unite privind standardele, pentru a ușura schimburile 

comerciale, a reduce obstacolele birocratice și a scădea costurile
32

. 

                                                            
25 Printre subiectele discutate în cadrul dialogului interinstituțional privind standardizarea din iunie 2018 s-au 
numărat implicațiile dinamicii internaționale în schimbare pentru implicarea politică a Comisiei (de exemplu, 
politica industrială). 
26 Cum ar fi Organizația Mondială a Comerțului și Comitetele Națiunilor Unite. 
27 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ 
28 JO L 161, 29.5.2014, p. 3-2137. 
29 Parteneriatul estic (PE) este o inițiativă comună care implică UE, statele sale membre și șase parteneri est-
europeni: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 
30 COM(2017) 763 final. 
31 JOIN(2018) 31. 
32 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
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În mod similar, Comisia va asigura continuitatea proiectelor care vizează vizibilitatea, cum ar 

fi actualele mecanisme de detașare a experților europeni în standardizare în China și în India 

și platforma web de standardizare cu China
33

, precum și proiectele legate de cooperarea 

internațională în materie de standardizare TIC
34

. Obiectivul general al unor astfel de acțiuni 

este de a prezenta sistemul european de standardizare ca o alternativă la alte modalități de 

standardizare regionale sau naționale, de a furniza informații pertinente în materie de 

standardizare și de a facilita cooperarea bilaterală în materie de standardizare.  

 

În plus, acțiunile vor sprijini companiile europene care întâmpină dificultăți în accesarea 

piețelor din afara UE din cauza problemelor de standardizare. Comisia intenționează să 

reînnoiască proiectul actual din India de la mijlocul anului 2019 până în 2022. Comisia va 

sprijini organizarea unor reuniuni ale celui de al treilea Proiect de parteneriat între generații 

(3rd Generation Partnership Project – 3GPP) în Europa pentru a facilita participarea activă a 

unei game largi de delegați europeni, de la principalii actori industriali, inclusiv IMM-urile, 

mediul academic și instituțiile de cercetare. 

 

4. Parteneriatul public-privat 

4.1. Guvernanța 

Furnizarea la timp a unor standarde de înaltă calitate necesită o cooperare continuă și 

consolidarea încrederii între ambele părți ale parteneriatului public-privat al standardizării 

europene. 

În special, calitatea standardelor armonizate, care oferă prezumția de conformitate, necesită o 

atenție specială din partea ambelor părți. Acest tip de standard trebuie să fie în conformitate 

cu jurisprudența recentă în materie, să respecte Regulamentul privind standardizarea 

europeană și să îndeplinească cerințele legale ale legislației sectoriale pe care o 

reglementează. În urma respectivei jurisprudențe recente, Comisia va continua să își 

reevalueze procedurile și să le împărtășească cu părțile interesate prin intermediul Inițiativei 

comune privind standardizarea lansată în 2016 și prin planul de acțiune privind referențierea 

standardelor armonizate, convenit între Comisie și OES în 2017
35

. OES sunt invitate să 

acorde o prioritate absolută abordării standardelor armonizate nereferențiate pentru a respecta 

standardele de înaltă calitate cerute de piață și de legiuitor și pentru a asigura o referențiere la 

timp în JOUE. 

 

Pentru a pune în aplicare acest plan de acțiune, în 2019 Comisia se va concentra pe 

consolidarea în continuare a noului sistem de consultanți privind standardele armonizate, care 

a fost pus în aplicare în 2018. Sistemul a fost creat pentru a verifica și a evalua calitatea 

                                                            
33 https://webgate.ec.europa.eu/cesip/ 
34 www.indico-ictstandards.eu; www.standict.eu 
35 A se vedea planul de acțiune în SWD(2018)15. 

https://webgate.ec.europa.eu/cesip/
http://www.indico-ictstandards.eu/
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proiectelor de standarde armonizate și conformitatea acestora cu legislația și politicile 

corespunzătoare ale Uniunii. 

 

Comisia va continua să sprijine procesul de guvernanță prin dialogurile sale structurale 

periodice cu OES. Acesta se dovedește a fi un cadru util pentru soluționarea anticipată a 

obstacolelor și pentru punerea în aplicare eficace a acțiunilor convenite. 

 

4.2. Incluziunea 

Comisia își reiterează invitația adresată OES, organismelor naționale de standardizare
36

 și 

organizațiilor menționate în anexa III (SBS, ANEC, ETUC și ECOS)
37

 de a-și continua 

eforturile pentru a asigura participarea părților interesate și de a-și intensifica cooperarea, 

dacă este necesar, prin adaptarea normelor și procedurilor lor interne. 

 

Comisia intenționează să demonstreze impactul favorabil al incluziunii asupra calității 

standardizării europene și asupra capacității acesteia de a obține rezultate de ultimă oră, 

capabile să stimuleze competitivitatea întreprinderilor, ținând seama în același timp de 

nevoile întreprinderilor mici și ale societății civile. Prin urmare, Comisia va solicita SBS, care 

reprezintă întreprinderile mici în standardizarea europeană, să furnizeze exemple concrete 

care să demonstreze modul în care participarea IMM-urilor la standardizare creează valoare 

adăugată prin creșterea competitivității. În mod similar, organizațiile care reprezintă 

interesele de mediu și interesele consumatorilor și ale lucrătorilor din domeniul standardizării 

(ANEC, ETUC și ECOS) ar trebui să ofere exemple care să ilustreze modul în care 

implicarea acestora în standardizare aduce beneficii societății în general. Astfel de exemple 

pot stabili repere și cele mai bune practici pe care alte organizații le pot urma. 

 

În plus, ar fi util dacă organizațiile menționate în anexa III ar consolida și ar evidenția 

conexiunea pe care o au cu circumscripțiile lor din diferite state membre. Este important ca 

membrii lor naționali să vadă avantajele organizațiilor menționate în anexa III care sunt 

implicate în standardizarea europeană și să sporească legitimitatea acestor organizații. 

 

De asemenea, OES ar trebui să raporteze cazuri în care participarea unor părți interesate 

insuficient reprezentate, în special a organizațiilor menționate în anexa III, a adus beneficii 

sistemului european de standardizare și a îmbunătățit modul în care acesta își desfășoară 

activitatea. 

 

Comisia va continua să abordeze incluziunea și provocările aferente în dialogul său bilateral 

cu Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică Internațională 

(IEC). 

 

                                                            
36 Organismele naționale de standardizare în sensul articolului 2 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. 
37 SBS (Standarde pentru întreprinderi mici), ANEC (Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării 
Consumatorului în Standardizare, CES (Confederația Europeană a Sindicatelor) și ECOS (Organizația europeană 
de mediu a cetățenilor pentru standardizare) 

http://sbs-sme.eu/
http://www.anec.eu/anec.asp
http://www.anec.eu/anec.asp
http://www.etuc.org/
http://ecostandard.org/
http://ecostandard.org/
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4.3. Evaluarea regulamentului 

În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind 

standardizarea europeană, până la 31 decembrie 2015 și la fiecare cinci ani ulterior, Comisia 

va prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a 

regulamentului respectiv. 

 

În acest context, în 2019 Comisia va lansa o revizuire independentă a sistemului european de 

standardizare pentru a evalua performanța acestuia. Revizuirea independentă se va baza pe 

rezultatul inițiativei comune privind standardizarea și, eventual, pe rezultatele studiului 

privind impactul standardizării. 

 

4.4. Finanțarea standardizării europene 

 

Actualele acorduri-cadru de parteneriat cu CEN, CENELEC și ETSI, care oferă cadrul juridic 

pentru finanțarea de către Uniune a standardizării europene, se vor încheia în decembrie 

2020. Pentru a reduce administrația pentru organizațiile europene de standardizare și pentru a 

permite tuturor organismelor naționale de standardizare să participe la elaborarea de 

standarde, Comisia va evalua noi măsuri potențiale pentru a simplifica finanțarea 

standardizării europene prin extinderea utilizării sumelor forfetare la toate formele de 

granturi. Pentru a calcula scala costurilor unitare și a sumelor forfetare, Comisia va solicita 

OES să își prezinte metodologia, statisticile și certificatele de audit. 

 

În plus, având în vedere viitoarele acorduri-cadru de parteneriat care respectă calendarul 

următorului cadru financiar multianual (CFM 2021-2027), Comisia va explora, împreună cu 

organizațiile europene de standardizare și cele menționate în anexa III, modalități pentru a 

defini cel mai bine indicatorii-cheie de performanță (KPI) și punerea acestora în aplicare 

pentru activitățile lor respective. Negocierile pentru următoarele acorduri-cadru de parteneriat 

vor începe în 2019. 

 

5. Realizarea inițiativei comune privind standardizarea (ICS) 

Inițiativa comună privind standardizarea funcționează în cadrul unei viziuni comune privind 

standardizarea, care se bazează pe principii fundamentale stabilite de comun acord. De la 

semnarea sa în iunie 2016, inițiativa a fost condusă de părțile interesate și facilitată de 

Comisie și, în principiu, își va încheia activitatea în 2019. Prin urmare, Comisia va analiza 

rezultatele prezentate. Acestea se încadrează în trei categorii: 

 

1. Sensibilizare, educare și înțelegere cu privire la sistemul european de standardizare; 

2. Coordonare, cooperare, transparență și incluziune; 

3. Competitivitate și o dimensiune internațională. 
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5.1. Studiu privind impactul economic și societal al standardizării 

Standardele joacă un rol vital, deși uneori invizibil, în susținerea creșterii economice, prin 

contribuția lor la stimularea productivității, a competitivității și a inovării, precum și a 

bunăstării societății. În plus, impactul standardelor la nivelul întreprinderilor și al lanțurilor 

lor de aprovizionare nu este înțeles atât de bine. Același lucru este valabil, de asemenea, 

pentru sectorul public, care nu este întotdeauna conștient și informat cu privire la impactul 

utilizării standardelor în politicile publice. 

 

Prin urmare, în urma invitației din partea Consiliului și în conformitate cu inițiativa comună 

privind standardizarea, Comisia pregătește un studiu privind impactul economic și societal al 

standardizării în UE. Procesul de licitație, ca precursor al lansării studiului, este planificat 

pentru 2018 și este susținut de un studiu de fezabilitate lansat în 2017. 
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