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Административни одбор CEN-а одлучио је да замени CEN/CENELEC меморандуме CEN/CENELEC упутствима са
одговарајућим бројем документа (Одлука CEN/CA 18/2001). Као резултат тога, CEN/CENELEC Меморандум 1
постао је CEN/CENELEC Guide 1. Текст изворног документа није измењен (1988).
Генерална скупштина CENELEC-а сагласила се дописним путем да ће CEN/CENELEC меморандуми пописани у
каталогу CENELEC-а постати CEN/CENELEC упутства са одговарајућим бројем документа. Као резултат тога,
CEN/CENELEC Меморандум 1 постао је CEN/CENELEC Guide 1. Текст изворног документа није измењен (1988).
1. издање / децембар 2001.

CEN/CENELEC Guide 1

Статус европских стандарда

Европски комитет
за стандардизацију

Европски комитет
за стандардизацију у
области електротехнике

Rue de Stassartstraat, 36
B – 1050 Brussels

Rue de Stassartstraat, 35
B – 1050 Brussels

Tel: +32 2 550 08 11
Fax: +32 2 550 08 19

Tel: +32 2 519 68 71
Fax: +32 2 519 69 19

www.cenorm.be

www.cenelec.org

2001/12

CEN/CENELEC Guide 1

Статус европских стандарда

CEN/CENELEC Guide 1 (1. издање)
Статус европских стандарда
Европски стандарди су резултат рада Европског комитета за стандардизацију (CEN) и Европског
комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC). Они представљају заједнички
допринос чланица CEN-а и CENELEC-a1) хармонизацији националних стандарда у Западној Европи
на основу примене принципа консензуса.
Европски стандарди су, између осталог, средство за једнообразну имплементацију међународних
стандарда у Западној Европи.
Члан 1
Европски стандард (скраћено EN) јесте стандард који су CEN и/или CENELEC одобрили у складу са
интерним правилима.
Европски стандарди су „регионални стандарди” у смислу ISO/IEC дефиниције.
Члан 2
Европски стандарди постоје као посебна издања и по правилу се објављују на три званична језика –
на енглеском, француском и немачком – са јединственим означавањем и у јединственом облику.
Централни секретаријат CEN-а и CENELEC-а чува меродавне верзије европског стандарда и
одговоран је за чување изворних текстова у писаном или у неком другом облику.
Члан 3
Централни секретаријат CEN-а и CENELEC-а одговоран је за обезбеђивање доступности европских
стандарда Комисији Европских заједница, Секретаријату EFTA, подносиоцима пријаве из држава
које нису чланице CEN-а и CENELEC-а, као и признатим међународним организацијама и европским
институцијама.
Чланице CEN-а и CENELEC-а одговорне су за доступност европских стандарда на националном
нивоу, и то или оригиналног текста на енглеском, француском или немачком језику или превода на
друге језике држава чланица CEN-а и CENELEC-a.
CEN и CENELEC и чланице CEN-а и CENELEC-а одговорни су за имплементацију и ажурирање
европских стандарда, као и за тумачење њиховог садржаја.
Члан 4
Одобравање неког европског стандарда резултат је гласања у којем имају право да учествују све
чланице CEN-а и CENELEC-a.
Правила гласања CEN-а и CENELEC-а захтевају да се сваки европски стандард заснива на сагласности
представљених држава у довољној мери како би се обезбедила највећа могућа применљивост његовог
садржаја.

1)

CEN/CENELEC, у складу са контекстом, односи се на CEN или CENELEC или на CEN и CENELEC заједно.
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Члан 5
Одобравање неког европског стандарда подразумева да чланице CEN-а и CENELEC-а имају обавезу
да одређеном европском стандарду дају статус националног стандарда и да у одређеном року повуку
све националне стандарде који су у супротности са њим, у складу са интерним правилима.
Члан 6
Ако чланица CEN-а и CENELEC-а услед постојања прописа или услова који су изван њене
надлежности није у могућности да имплементира одређени европски стандард, она мора да учини све
што је у њеној моћи да доведе до промена које ће омогућити ту имплементацију.
Члан 7
Чланице CEN-а и CENELEC-а имају обавезу да не објављују нове или ревидиране националне
стандарде који нису у потпуности у складу са одобреним европским стандардом или са европским
стандардом који је у припреми. Изузеци од ове обавезе могући су само уз сагласност CEN-а и/или
CENELEC-a.
У хитним случајевима који се односе на безбедност или здравље, чланица CEN-а и CENELEC-a може
да објави измену постојећег националног стандарда, али је дужна да о томе одмах обавести
CEN/CENELEC уз детаљно образложење. CEN/CENELEC ће у том случају предузети неопходне мере
без одлагања.
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