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Единен пазар на ЕС 

2 

Новият подход 
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Законодателната среда 

• Европейският законодател определя съществените изисквания за 
безопасност чрез хоризонтални и секторни европейски закони 
("директиви"). 

• Европейските организации по стандартизация (CEN, CENELEC, 
ETSI) са поканени (чрез "искане за стандартизация" или "мандат") 
за разработване на европейските стандарти (EN), който може да 
осигури техническа изисквания в подкрепа на изпълнението на 
директивите. 

• Тези "упълномощени" ENs се наричат "хармонизирани стандарти", 
когато техните референции са публикувани в Официалния вестник 
на Европейския съюз. 

• Въпреки че използването на хармонизирани стандарти е 
доброволно, производителят може да декларира, че неговият 
продукт е в съответствие със закона, ако отговаря на 
хармонизирания стандарт (и). 

• Продукт в съответствие със закона е свободен да циркулира в 
рамките на Европейското икономическо пространство (или 
"Единен пазар"). 
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Проблемът 

• Новият подход е модел на "съвместно регулиране" (частно/ публично 
партньорство). Това важи и за Новата Законодателна Рамка, която 
включва Новия Подход от 1 януари 2010. 

• Европейската стандартизация е частна дейност и се основава на 
националните делегации (както в ISO и IEC). 

• Участието на всички заинтересовани страни на национално равнище се 
насърчава в разработването на европейски стандарти, но (големите) 
компании имат най-силен интерес от повлиявянето на съдържанието на 
стандартите и имат познания и ресурси, за да участват. 

• Позанията на потребителите в областта на стандартизацията в много 
страни са фрагментирани, или не съществуват. 

 

‘Достъп до стандартизация’ (проучване от март 2009 г.): 

• "Потребителите са считани - дори от самите себе си – за имащи ниска 
ангажираност към националната стандартизация и недостатъчни 
познания." 

• "Интересите на потребителите са незначително представени в много 
страни." 
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Поради тази причина участието на 
потребителите… 

 
е централизиранo на европейско ниво от 1995 г. насам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Европейска асоциация за координиране на 

потребителското представителство в стандартизацията‘ 

(или "Гласът на потребителите при създаването на европейски 

стандарти”) 
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Принципът на националната делегация 

• Съществена, но недостатъчна платформа за европейска 
стандартизация. 

 
• Да вземем за пример сферата нq безопасност на детските играчки: 

 ANEC разчита на 6 основни експерти измежду 33 страни, които 
защитават интересите на потребителите. 

 Тези експерти представлявят директно потребителя в CEN и CENELEC. 
 Без ANEC, само 6 национални делегации в CEN-CENELEC биха могли да 

разчитат на опита на потребителите. 

 27 национални делегации не биха разполагали с опита на 
потребителите. 

 

 
Внимание! 

Без ANEC не би имало ефективен глас на 
потребителите в процеса на 

европейската стандартизация. 
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ANEC  

• Организацията е основана през 1995 г. 

• Представлява и защитава европейските интереси на 
потребителите в целия процес на: 

 разработване и преразглеждане на европейските 
политики и закони, свързани със стандарти, защита и 
благосъстояние на потребителите 

 стандартизация (управленски и технически нива на 
CEN, CENELEC и ETSI; понякога техническо ниво в ISO и 
IEC) 

 приложение на стандарти (оценка на съответствието, 
надзор на пазара и прилагане) 

• През 2016 г., ANEC участва в над 130 технически органи на 
CEN, CENELEC и ETSI 

• и в над 25 технически органи на ISO и IEC 
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РЕГЛАМЕНТ 1025/2012  

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета относно европейската стандартизация http://goo.gl/c2JpDx 

• Консолидира предишните законодателни и финансови 
инструменти, свързани с европейската система за стандартизация 
(ECC) 

• Задава ново правно основание за финансиране на 
представителството на по-слабo предстявените участници и 
очертава политическите очаквания за засилване на участието им 
в ЕСС. 

• Приложение III от Регламента определя категориите "по-слабо 
представени" заинтересовани страни, които Европейската 
комисия подкрепя чрез финансиране на представителна 
европейска асоциация: 

 Потребители (ANEC) 

 Околна среда (ECOS) 

 Социални (работнически) интереси (ETUC) 

 Малки и средни предприятия МСП (SBS)  
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Структура на ANEC  
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Генерална Асамблея (ANEC/GA) 
(един представител от всяка от 33 страни) 

Управителен Комитет (ANEC/SC) 
(до 10 членове от Генералната Асамблея) 

Работни Групи (ANEC/WGs) 
(8 Работни групи включващи експерти от страните членки) 

Секретариат 
(10 членен екип) 
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Управление на ANEC 
• Генералната Асамблея (ANEC/GA) е върховният орган. 

• Днес, 33 страни отговарят на критериите за членство (28 от ЕС; 3 от 

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); Република 

Македония и Турция). 

• Всяка страна може да посочи един представител, който да представлява 

всички национални организации на потребителите в тази страна (32 

номинации от 33 към момента). 

• Представителят се избира с консенсус на национално ниво. 

• Той / тя служи мандат от четири години като член на ANEC/GA с възможно 

повторно назначаване. 

• Всяка страна има право на един глас в Генералната Асамблея. 

• Няма такса за членство (националните потребителски организации 

допринасят "в натура"). 

• Генералната Асамблея се поддържа от Управителен комитет (ANEC/SC). 
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Работни Групи на ANEC (1) 

• Всяка приоритетна област е отговорност на работна група (РГ) 
която докладва пред Генералната Асамблея<  

• Членовете на РГ са:   

 Потребители - професионалисти, наети от национална организация 
на потребителите или национален орган по стандартизация 

 Доброволци, одобрени от национална организация на 
потребителите 

 Експерти, които симпатизират на потребителските позиции и имат 
ясна връзка с движението на потребителите 

 Представители на национални, европейски или международни 
организации, чиято работа е свързана с дейността на ANEC 

• Всеки председател на РГ участва като наблюдател в 
Генералната Асамблея 

• Секретариатът ня всяка РГ се администрира от представител 
от секретариата на ANEC 
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Работни Групи на ANEC (2) 

•  Подготвят стратегии за  съответния сектор и разпределят работните 

приоритети. 

•  Определят изискванията на потребителите в сектора. 

•  Определят работната програма на ANEC за сектора. 

•  Осигуряват техническа експертиза и консултации в сектора. 

•  Следят дейностите по стандартизация и съответното законодателство. 

• Коментират стандарти и други дейности на органите по стандартизация. 

•  Изготвят технически становища. 

•  Подготвят делегатите в техническите органи на CEN, CENELEC или ETSI. 

•  Защитават на национално равнище позицията на ANEC. 

•  Определят проучванията, необходими за подкрепа на техническата 

работа. 
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Важни факти и цифри 

• ANEC е независима, самостоятелна, неправителствена асоциация 
(AISBL). 

• Членството в Генералната Асамблея на ANEC наподобавя това на CEN & 
CENELEC (33 страни) - националните организации на потребителите във 
всяка страна номинират един представител. 

• ANEC разчита на финансиране от ЕС (95%) и ЕАСТ (5%), чрез годишни 
оперативни безвъзмездни средства след публична покана за представяне 
на предложения. 

• 1,40M € e общият бюджет през 2016 г.: 

- Покрива разходите на централния секретариат в Брюксел. 

- Възстановява пътните разходи на мрежа от експерти-доброволци от 
цяла Европа. 

- фондове от програма на ANEC за проучвания и тестване (80.000 €). 

• Добавена стойност от експерти-доброволци през 2014 г. изчислена на 
390.000 €. 

• Осем приоритетни области, съгласувани с Генералната Асамблея 

 - Безопастност на децата     - Дигитално общество  - Услуги      - Трафик 

 - Електродомакински уреди - Иновации  - Устойчиво развитие  -  Достъпност 

- Работна програма 2016: http://goo.gl/h1mTW9  
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Членства на ANEC 

• Организация Партньор на 

• Организация Партньор на 

• Член на 

• Бивш член на 

• Наблюдател в ISO / COPOLCO 

• Член на много експертни групи на ЕК 
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Някои ключови партньори на ANEC 

Европейска гражданска организация за 
околната среда в процеса на 
стандартизация (ECOS) 
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Европейска асоциация на потребителите 
(BEUC)  

Потребителския интернационал 
(Consumers International)  

Европейски форум на хората с 
увреждания (EDF )   
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Още факти и цифри 

• 60.000+ бизнес 

   експерти 

 

 
•  75 експерти 
представлявящи 
потребителите в 
технически 
комитети на CEN 
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Основни предизвикателства пред 
обществото 

 

 Демографски фокус 

 деца, възрастни потребители, хора с увреждания 

 

 Устойчиво потребление 

 Въздействието на потреблението върху използването на 
ресурсите и отпадъците 

 

 Технологическо развитие  

Защита на лични данни и цифрово разделение 
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Постижения на ANEC 

Включването на "уязвими потребители" в 
стандарти EN 60335-2 за битови 

електрически уреди 
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Постижения на ANEC 

Безопасни стойности на звук за 
персонални музикални плейъри  

(EN 60065:2002/A12:2011 & EN 60950-
1:2006/A12:2011) 
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Постижения на ANEC 

EN 301 549 "Изисквания за достъпност, 
подходящи за обществени поръчки на ICT 

продукти и услуги в Европа" 
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Постижения на ANEC 

Обърнати назад ограничаващи устройства 
за деца (UNECE I-size) 
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Постижения на ANEC 

Спецификация за шнурове на детски 
дрехи (EN 14682:2007)  
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Постижения на ANEC 

Запалки недостъпни за деца (EN 
13869:2002) 
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Приоритети на ANEC през 2016 (1)  

 
 2016 е нашата 21-ва годишнина! Повод да благодарим на 

нашите експерти-доброволци и членове, да оценим 

постигнатото досега и да планираме бъдещата работа. 

 Засилване гласа на потребителите в европейската система за 

стандартизация чрез Съвместната европейска инициатива 

за стандартизация (JIES). 

 Стандартите да не заместват европейското регулиране, а да 

бъдат използвани в комбинация в Европа (Програма за по-

добро регулиране) и мястото им в преговорите със САЩ 

(Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции). 

 Стандартизация в сферата на услугите в основата на 

новото рамково законодателство относно безопасността. 

 Единен цифров пазар за потребителите посредством 

стандарти. 
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Приоритети на ANEC през 2016 (2) 

 Игрални съоръжения, монтирани седалки, запалки и стандарти за 

устройства за пръстова защита за по-висока защита на децата. 

 По-добро наблюдение на пазара (ProSafe действия на 

акустични играчки, предпазни бариери, електрически 

инструменти), и приемане на регламента за надзор на пазара. 

 Подобрени стандарти за достъпност (достъпност според 

подхода Дизайн за всички за продукти, стоки и услуги, асансьори, 

когнитивни увреждания) и ново законодателство (Европейски 

акт за достъпност). 

 Приключване на работата по стандарти за използването на 

домакински уреди от уязвими потребители в CENELEC и 

прогрес на работата в IEC. 

 Повишена безопастност на газови уреди и други устройства 

(преразглеждане на директивата, етанолови печки, барбекюта). 

 Повишена сигурност, аудио-видео стандарти (плейъри, 

стойности на електромагнитните полета в реални условия на 

употреба). 
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Приоритети на ANEC през 2016 (3) 

 Иновации в енергийния пазар (интелигентни измервателни 

уреди, интелигентни мрежи) и защита на потребителите. 

 Стандарти за качество в сферата на здравеопазване, он-лайн 

преглед и пощенски услуги (международно онлайн пазаруване). 

 По-добро (и европейско) регулиране на пожарната безопасност в 

сградите (туризъм). 

 Забрана на опасните мастила за татуиране и безопасни димни 

емисии от свещи. 

 Ревизия на Европейският енергиен етикет за опростено 

устойчиво пазаруване. 

 Пълен преход към новата по-безопасна R129 за ограничаващи 

устройства за деца в автомобили. 

 Безопасност на детски седалки за велосипеди, осветление 

(интензивността на светлината) и стандарти за рефлектори на 

велосипеди. 
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Благодаря! 
www.anec.eu 
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