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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 
93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0315),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0150/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 september 
20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie industrie, onderzoek 
en energie (A7-0069/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europese normalisatie vergroot tevens (2) Europese normalisatie vergroot tevens 

                                               
1 PB C 376 van 22.12.2011, blz. 69.
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het concurrentievermogen van
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Europese normalisatie komt de 
mondiale concurrentiepositie van de 
Europese industrie ten goede, met name 
wanneer deze plaatsvindt in samenspraak 
met de internationale 
normalisatieorganisaties, te weten de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO), de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) en de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU). Normen hebben 
belangrijke positieve economische effecten 
doordat zij bijvoorbeeld bijdragen tot de 
economische vervlechting op de interne 
markt en tot de ontwikkeling van nieuwe 
en betere producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel en 
consumenten in het bijzonder ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de veiligheid en waarde voor de 
consumenten toeneemt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese normalisatie-instellingen, 
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 

(3) Het Europees normalisatiesysteem is 
een vrijwillig en marktgestuurd systeem 
dat is opgezet volgens de beginselen die 
door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
in bijlage III van de WTO-overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen 
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de Europese normen blijven vaststellen. zijn vastgesteld. De Europese normen 
worden vastgesteld door de Europese
normalisatieorganisaties, namelijk het 
Europees Comité voor Normalisatie
(CEN), het Europees Comité voor 
Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) 
en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI).

Motivering

In de mededeling van de Commissie over een strategische visie voor Europese normen 
((2011)311) wordt verwezen naar de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen 
van de WTO als internationaal overeengekomen basis voor de grondbeginselen van 
normalisatie. In de context van deze regelgeving en conform de bemoeiingen van de EU om 
de internationale normaliseringssamenwerking te bevorderen, dient te worden verwezen naar 
internationaal erkende WTO-criteria; vaststelling van nieuwe principes zou in strijd kunnen 
zijn met deze criteria.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, vooral
omdat de naleving van deze normen voor 
producten die op de markt zullen worden 
aangeboden het vermoeden van 
conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, 
bijvoorbeeld omdat de naleving van deze 
normen voor producten die op de markt 
zullen worden aangeboden het vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Motivering

De meeste normen sluiten niet direct aan bij het Europese beleid en de Europese wetgeving, 
waardoor de tekst misleidend kan zijn.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Normalisatie speelt een steeds 
grotere rol in de internationale handel en 
de openstelling van de markten. De Unie 
streeft er conform de Overeenkomst van 
Wenen betreffende technische 
samenwerking tussen ISO en CEN en de 
Overeenkomst van Dresden naar om de 
vaststelling van normen op internationaal 
niveau te bevorderen, omdat dit het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen en sectoren op de 
wereldmarkt ten goede komt. Normalisatie 
kan echter ook door derde landen worden 
ingezet als een mededingingsbeperkend 
instrument door technische 
belemmeringen voor het handelsverkeer 
op te werpen. In dat opzicht is 
samenwerking tussen de Europese en de 
internationale normalisatie-instellingen 
essentieel, maar de Unie zou ook de 
bilaterale aanpak moeten aanmoedigen 
door haar normalisatieactiviteiten af te 
stemmen op die van haar partners, 
bijvoorbeeld in het kader van de trans-
Atlantische dialoog.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De bevordering van Europese 
normen zou ook moeten plaatsvinden via 
bilaterale contacten tijdens de 
onderhandelingen over overeenkomsten 
of door de afvaardiging van 
normalisatiedeskundigen naar derde 
landen, zoals dat is gedaan met China. 
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Een vergelijkbaar initiatief zou als eerste 
moeten worden ontplooid met India, 
Rusland en Brazilië.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Naast de normen die worden 
opgesteld door de nationale, Europese en 
internationale normalisatieorganisaties, 
stellen fora en consortia technische 
specificaties vast. Deze technische 
specificaties zijn nuttig in situaties waarin 
er nog geen normen voorhanden zijn. 
Deze technische specificaties maken door 
het internationale karakter van de 
bewuste fora en consortia met name de 
openstelling van niet-Europese markten 
buiten de Unie mogelijk en beperken de 
technische belemmeringen voor het 
handelsverkeer, vooral op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT). De Unie zou de contacten tussen de 
normalisatie-instellingen en deze fora en 
consortia moeten aanmoedigen en er 
tegelijkertijd op moeten toezien dat er 
geen concurrerend normalisatiesysteem 
ontstaat.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Het Europees Parlement en 
de Raad dienen de essentiële eisen in de 
EU-wetgeving ter harmonisatie van de 
voorwaarden voor het op de markt 
brengen van producten nauwkeurig te 
definiëren, om te voorkomen dat de 
doelstellingen en de mate van 



PE478.420v03-00 10/114 RR\901202NL.doc

NL

bescherming zoals die in de wetgeving zijn 
vastgelegd, door de normalisatie-
instanties verkeerd worden 
geïnterpreteerd.

Motivering

Verwezen wordt naar de tekst van paragraaf 15 van het verslag van het Europees Parlement 
over de toekomst van de Europese normalisatie (A7-0276/2010).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De resolutie van het Europees 
Parlement van 21 oktober 2010 over de 
toekomst van de Europese normalisatie1

bevat een belangrijk aantal strategische 
aanbevelingen met betrekking tot de 
herziening van het Europese 
normalisatiesysteem.
_____________
1PB C 70 E van 8.3.2012, blz. 56. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wanneer de Commissie de 
Europese normalisatieorganisaties 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, van deze 
verordening verzoekt een Europese norm 
of normalisatiestandaard op te stellen, 
dient zij de verdeling van de 
bevoegdheden te respecteren tussen de 
Unie en de lidstaten, zoals vastgelegd in 
het VWEU, met name in de artikelen 14, 
151, 152, 153, 165, 166 en 168 daarvan, 
en in Protocol nr. 26 betreffende diensten 



RR\901202NL.doc 11/114 PE478.420v03-00

NL

van algemeen belang, die betrekking 
hebben op sociaal beleid, 
beroepsopleiding, volksgezondheid en 
diensten van algemeen belang, waaronder 
ook diensten van algemeen economisch 
belang.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
tegenstrijdige normen en technische 
belemmeringen kunnen ontstaan. Daarom 
moet de bestaande regelmatige uitwisseling 
van informatie over de huidige en 
toekomstige normalisatiewerkzaamheden 
tussen de nationale normalisatie-
instellingen, de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie in het belang 
van de interne markt en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale
normalisatieorganisaties, waardoor op de 
interne markt tegenstrijdige normen en 
technische belemmeringen kunnen 
ontstaan. Daarom moet de bestaande 
regelmatige uitwisseling van informatie 
over de huidige en toekomstige 
normalisatiewerkzaamheden tussen de 
nationale normalisatieorganisaties, de 
Europese normalisatieorganisaties en de 
Commissie in het belang van de interne 
markt en van de doeltreffendheid van de 
normalisatie binnen de Unie worden 
bevestigd, met inbegrip van de bepalingen 
betreffende de status-quo die van 
toepassing is op de nationale 
normalisatieorganisaties binnen het kader 
van de Europese 
normalisatieorganisaties. Deze informatie-
uitwisseling moet worden aangepast aan 
bijlage 3 bij de Overeenkomst inzake 
technische handelsbelemmeringen die is 
goedgekeurd bij Besluit 80/271/EEG van 
de Raad van 10 december 1979 betreffende 
de sluiting van de multilaterale 
overeenkomsten waarover tijdens de 
handelsbesprekingen 1973-1979 
overeenstemming is bereikt.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Hoewel normen voornamelijk 
marktgestuurde middelen zijn die op 
vrijwillige basis worden ingezet door 
belanghebbenden, kunnen zij ertoe 
bijdragen dat met het Europees beleid 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
zoals de globalisering, de economische en 
financiële crisis, innovatie, de 
tekortkomingen van de interne markt, de
klimaatverandering, het duurzaam gebruik 
van hulpbronnen, de vergrijzing, de 
integratie van mensen met een handicap, 
consumentenbescherming, de veiligheid
en de arbeidsvoorden van werknemers en 
de sociale integratie worden aangepakt.
Door het voortouw te nemen bij de 
ontwikkeling van Europese of 
internationale normen voor goederen en 
technologie op deze groeimarkten kan 
Europa een concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen, in het bijzonder voor 
mkb-bedrijven, die een groot deel van de 
Europese ondernemingen 
vertegenwoordigen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor 
het midden- en kleinbedrijf (hierna "het 
mkb" genoemd), dat echter onvoldoende 
bij het normalisatiesysteem betrokken is; 
hierdoor bestaat het risico dat normen 
geen rekening houden met de behoeften 
en zorgen van het mkb. Het is dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor het concurrentievermogen van
ondernemingen, met name voor mkb-
bedrijven, waarvan de bijdrage aan het 
normalisatieproces essentieel is voor de 
technologische vooruitgang in de Unie.
Het is dan ook cruciaal dat
normalisatieregels mkb-bedrijven ertoe 
aanmoedigen met hun innoverende 
technologische oplossingen actief bij te 
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normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

dragen aan de normalisatie-inspanningen 
door daaraan op nationaal niveau beter 
mee te werken op terreinen waar deze 
bedrijven doeltreffender kunnen optreden 
dankzij lagere kosten en de afwezigheid 
van taalbarrières, in overeenstemming 
met het nationale delegatiebeginsel. Het is 
derhalve essentieel dat de 
vertegenwoordiging van het mkb in en zijn 
betrokkenheid bij de nationale technische 
comités door deze verordening wordt 
verbeterd en dat zij er aldus borg voor 
staat dat het mkb effectiever toegang 
krijgt tot het normalisatieproces. De 
nationale normalisatieorganisaties 
moeten hun afgevaardigden ertoe 
aanmoedigen in de Europese technische 
comités rekening te houden met de 
standpunten van het mkb.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het is met het oog hierop 
belangrijk om de uitwisseling van beste 
praktijken tussen nationale 
normalisatieorganisaties over de vraag 
hoe de bijdrage van het mkb aan 
normalisatieactiviteiten zo goed mogelijk 
kan worden vergemakkelijkt en vergroot, 
aan te moedigen.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat op diverse terreinen echter 
ondervertegenwoordigd is bij Europese
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normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

normalisatieactiviteiten. Bovendien moet
deze verordening bevorderen en 
stimuleren dat mkb-bedrijven adequaat 
aan het Europese normalisatieproces
kunnen deelnemen middels een entiteit 
die effectief contact onderhoudt met en 
daadwerkelijk representatief is voor mkb-
bedrijven en hun organisaties op 
nationaal niveau.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de veiligheid en 
arbeidsvoorwaarden van werknemers, de
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van belanghebbenden die 
openbare en maatschappelijke belangen 
vertegenwoordigen bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, met inbegrip 
van personen met een handicap, de 
volksgezondheid, het milieu, de 
werknemers en andere maatschappelijke 
belanghebbenden vertegenwoordigen, 
inclusief werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers (de 
"sociale partners").

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In de meeste lidstaten tonen 
openbare instanties weinig belangstelling 
om deel te nemen in het 
normenontwikkelingsproces, ondanks het 
belang van normalisatie als middel om het 
beleid en de wetgeving van de Unie te 
ondersteunen. Daarom moet deze 
verordening de garantie bieden dat de 
betrokken overheden voortaan deelnemen 
aan de werkzaamheden van alle nationale 
technische comités waarin op verzoek van 
de Europese Commissie nieuw ingediende 
of herziene Europese normen worden 
behandeld. De bijdrage van openbare 
instanties is met name essentieel voor een 
goede werking van de wetgeving op 
gebieden die vallen onder de "Nieuwe 
Aanpak", en voor het vermijden van 
bezwaren achteraf tegen geharmoniseerde 
normen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor zover mogelijk moeten normen
ook rekening houden met de milieueffecten 
van producten en diensten gedurende hun 
hele levenscyclus. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie heeft belangrijke hulpmiddelen 
voor de evaluatie van deze effecten 
ontwikkeld, die openbaar beschikbaar zijn.

(16) Normen moeten ook rekening houden 
met de milieueffecten van producten en 
diensten gedurende hun hele levenscyclus.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek (JRC) van de Commissie heeft 
belangrijke hulpmiddelen voor de evaluatie 
van deze effecten ontwikkeld, die openbaar 
beschikbaar zijn. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het JRC een 
actieve rol kan vervullen in het Europese 
normalisatiesysteem.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het voortbestaan van de 
samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen.
Aangezien Richtlijn 98/34/EG al de 
mogelijkheid biedt de Europese
normalisatie-instellingen te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

(17) Het voortbestaan van de 
samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen, door 
systemen in te voeren om adviezen in te 
winnen en de uitwisseling van informatie 
onder alle belanghebbende partijen te 
faciliteren.  Aangezien Richtlijn 98/34/EG 
al de mogelijkheid biedt de Europese
normalisatieorganisaties te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese
normalisatieorganisaties wil indienen.
Aangezien deze normen echter 
voornamelijk zijn te beschouwen als een 
marktinstrument, moet een hoog niveau 
van samenwerking tussen de Europese 
normalisatieorganisaties en de Commissie 
bij de opstelling van haar jaarlijkse 
Europese normalisatiewerkprogramma 
worden gegarandeerd om te 
bewerkstelligen dat de normen die de 
Commissie van de Europese 
normalisatieorganisaties verlangt 
inderdaad marktgestuurd zijn.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Beter overleg tussen de 
Commissie en de Europese 
normalisatieorganisaties is tevens 
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noodzakelijk in de fase die voorafgaat aan 
de indiening van voorstellen voor nieuwe 
normalisatieactiviteiten, zodat de 
Europese normalisatieorganisaties de 
marktrelevantie van de voorgestelde 
materie kunnen onderzoeken, om ervoor 
te zorgen dat deze zich beperkt tot het 
definiëren van de technische middelen 
voor de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen die door de wetgever 
zijn vastgesteld, en om sneller te kunnen 
aangeven of zij in staat zijn de verlangde 
normalisatiewerkzaamheden te 
verrichten.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Om het normalisatieproces te 
versnellen en de deelname van alle 
betrokken partijen daaraan te kunnen 
faciliteren, moeten de Europese en 
nationale normalisatieorganisaties hun 
werkmethoden zo inrichten dat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In verschillende richtlijnen tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verhandeling van producten is bepaald dat 
de Commissie de Europese normalisatie-
instellingen kan verzoeken 
geharmoniseerde Europese normen vast te 
stellen op basis waarvan een vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen wordt gevestigd. Deze 

(18) In verschillende richtlijnen tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verhandeling van producten is bepaald dat 
de Commissie de Europese
normalisatieorganisaties kan verzoeken 
geharmoniseerde Europese normen vast te 
stellen op basis waarvan een vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen wordt gevestigd. Deze 
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wetgevingshandelingen bevatten echter 
veelal uiteenlopende bepalingen voor het 
maken van bezwaar tegen deze normen 
wanneer zij niet alle toepasselijke eisen
(volledig) dekken. Met name de volgende 
richtlijnen bevatten uiteenlopende 
bepalingen, die voor marktdeelnemers en 
Europese normalisatie-instellingen tot 
onzekerheid leiden: Richtlijn 89/686/EEG 
van de Raad van 21 december 1989 inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 
5 april 1993 betreffende de harmonisatie 
van de bepalingen inzake het in de handel 
brengen van en de controle op explosieven 
voor civiel gebruik, Richtlijn 94/9/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 
23 maart 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende apparaten en 
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik 
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen, Richtlijn 94/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 juni 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten met betrekking tot 
pleziervaartuigen, Richtlijn 95/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 1995 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende liften, 
Richtlijn 97/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 mei 1997 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
drukapparatuur, Richtlijn 2004/22/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende 
meetinstrumenten, Richtlijn 2007/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het in de 
handel brengen van pyrotechnische 
artikelen, Richtlijn 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 

wetgevingshandelingen bevatten echter 
veelal uiteenlopende bepalingen voor het 
maken van bezwaar tegen deze normen 
wanneer zij niet alle toepasselijke eisen
(volledig) dekken. Met name de volgende 
richtlijnen bevatten uiteenlopende 
bepalingen, die voor marktdeelnemers en 
Europese normalisatieorganisaties tot 
onzekerheid leiden: Richtlijn 89/686/EEG 
van de Raad van 21 december 1989 inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 
5 april 1993 betreffende de harmonisatie 
van de bepalingen inzake het in de handel 
brengen van en de controle op explosieven 
voor civiel gebruik, Richtlijn 94/9/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 maart 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende apparaten en
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik 
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen, Richtlijn 94/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 juni 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten met betrekking tot 
pleziervaartuigen, Richtlijn 95/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 1995 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende liften, 
Richtlijn 97/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 mei 1997 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
drukapparatuur, Richtlijn 2004/22/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende 
meetinstrumenten, Richtlijn 2007/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het in de 
handel brengen van pyrotechnische 
artikelen, Richtlijn 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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16 september 2009 inzake drukvaten van 
eenvoudige vorm en Richtlijn 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende niet-
automatische weegwerktuigen. Daarom 
moet in deze verordening de uniforme 
procedure van Besluit nr. 768/2008/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de 
Raad worden opgenomen en moeten de 
desbetreffende bepalingen in genoemde 
richtlijnen worden geschrapt.

16 september 2009 inzake drukvaten van 
eenvoudige vorm en Richtlijn 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende niet-
automatische weegwerktuigen. Daarom 
moet in deze verordening de uniforme 
procedure van Besluit nr. 768/2008/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de 
Raad worden opgenomen en moeten de 
desbetreffende bepalingen in genoemde 
richtlijnen worden geschrapt, door het 
Europees Parlement het recht te verlenen 
om bezwaar aan te tekenen tegen een 
geharmoniseerde norm die de 
toepasselijke essentiële vereisten in de 
overeenkomstige wetgeving niet allemaal, 
of niet volledig, afdekt, in zover die 
wetgeving is aangenomen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

Motivering

Verwezen wordt naar de tekst van paragraaf 25 van het verslag van het Europees Parlement 
over de toekomst van de Europese normalisatie (A7-0276/2010). Aangezien het Europees 

Parlement op gelijke voet met de Raad deelneemt aan de gewone wetgevingsprocedure, is het 
legitiem om het Europees Parlement het recht te verlenen om bezwaar aan te tekenen tegen 

een geharmoniseerde norm.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende
normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de 
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende
technische specificaties, bijvoorbeeld door
technische specificaties te kiezen die alle 
geïnteresseerde leveranciers kunnen 
toepassen, waardoor de concurrentie kan 
toenemen en het gevaar kleiner wordt dat 
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bepaalde technologie komen vast te zitten. 
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en 
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten is bepaald dat de 
technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar normen op het 
gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 

de overheden aan een bepaalde technologie 
komen vast te zitten. In 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en 
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten is bepaald dat de 
technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie worden echter 
vaak door andere normalisatieorganisaties 
ontwikkeld en vallen onder geen van de in 
de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
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bevorderen. bevorderen.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sommige normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
zijn niet volgens de criteria in bijlage 3 bij 
de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen ontwikkeld.
Daarom moet in deze verordening een 
selectieprocedure worden vastgesteld voor 
de normen op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke
normen en de bijbehorende
normalisatieprocessen worden vastgesteld 
in de vorm van een lijst van verplichte 
kenmerken. Deze kenmerken moeten 
waarborgen dat aan de doelstellingen van 
het overheidsbeleid en aan de behoeften 
van de samenleving wordt voldaan en 
moeten berusten op de criteria voor 
internationale normalisatieorganisaties, die 
in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

(20) Sommige technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie zijn niet volgens 
de criteria in bijlage 3 bij de Overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen 
ontwikkeld. Daarom moet in deze 
verordening een selectieprocedure worden 
vastgesteld voor de technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese
normalisatieorganisaties, ondernemingen 
en overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke
technische specificaties en de 
bijbehorende ontwikkelingsprocessen
worden vastgesteld in de vorm van een lijst 
van verplichte kenmerken. Deze 
kenmerken moeten waarborgen dat aan de 
doelstellingen van het overheidsbeleid en 
aan de behoeften van de samenleving 
wordt voldaan en moeten berusten op de 
criteria voor internationale 
normalisatieorganisaties, die in het kader 
van de Wereldhandelsorganisatie zijn 
ontwikkeld.
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Amendement 24

Het voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om innovatie en concurrentie tussen 
genormaliseerde oplossingen te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een concurrerende technische 
specificatie kan worden erkend. Om erkend 
te kunnen worden, moet een technische 
specificatie de vereiste kenmerken hebben 
en een zeker niveau van marktacceptatie 
hebben bereikt. Marktacceptatie mag niet 
worden uitgelegd als grootschalige 
toepassing op de markt.

(21) Om innovatie en concurrentie te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een technische specificatie kan 
worden erkend. Om erkend te kunnen 
worden, moet een technische specificatie 
de vereiste kenmerken hebben en een
aanzienlijk niveau van marktacceptatie 
hebben bereikt.

Motivering

Genormaliseerde oplossingen mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Alle normen moeten 
coherent zijn. Genormaliseerde oplossingen op technisch gebied moeten bedrijven gelijke 
kansen bieden, zodat ze met elkaar kunnen concurreren op het gebied van planning of 
dienstverlening. Voor consumenten moeten genormaliseerde oplossingen op technisch gebied 
fungeren als duidelijke aanbevelingen voor het doen van aankopen.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De gekozen normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
kunnen bijdragen tot de uitvoering van 
Besluit nr. 922/2009/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin 
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 

(22) De gekozen technische specificaties
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie kunnen 
bijdragen tot de uitvoering van Besluit nr. 
922/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin 
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 
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de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 
andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden.
Daarom is in Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatie-instellingen zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen, de toepassing 
ervan verplicht kan stellen of normen 
en/of specificaties van die lijst kan 
schrappen.

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 
andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden.
Daarom is in Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatieorganisaties zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen of normen en/of 
specificaties van die lijst kan schrappen.

Motivering

Normen zijn niet verplicht; ze zijn vrijwillig en moeten dat ook blijven.
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Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende 
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten.
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 
wetgeving, het nemen van 
interlaboratoriumproeven en de validering 
of beoordeling van normen. De 
bevordering van de normalisatie op 
Europees en internationaal niveau moet 
ook worden voortgezet door middel van 
programma’s voor technische bijstand aan 
en samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies 
aan andere organisaties kunnen worden 
verleend door middel van oproepen tot het 
indienen van voorstellen of, zo nodig, door 
de gunning van opdrachten.

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende 
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten.
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 
wetgeving en het nemen van 
interlaboratoriumproeven. De bevordering 
van de normalisatie op Europees en 
internationaal niveau moet ook worden 
voortgezet door middel van programma’s 
voor technische bijstand aan en 
samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies 
aan andere entiteiten die de 
bovengenoemde werkzaamheden 
verrichten kunnen worden verleend door 
middel van oproepen tot het indienen van 
voorstellen of, zo nodig, door de gunning 
van opdrachten.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de lijst van Europese
normalisatie-instellingen bij te werken, de 
criteria voor de erkenning van normen op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie aan te passen 
aan technische ontwikkelingen en de 
criteria voor organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 

(33) Om de lijst van Europese
normalisatieorganisaties bij te werken, de 
criteria voor de erkenning van normen op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie aan te passen 
aan technische ontwikkelingen en de 
criteria voor organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met hun 
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ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit, moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen handelingen vast te stellen 
tot wijziging van de bijlagen bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.

representativiteit, moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen handelingen vast te stellen 
tot wijziging van de bijlagen bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van gedelegeerde 
handelingen zorgen voor gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De Commissie moet bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen relevante 
documenten op hetzelfde moment, tijdig 
en op een passende manier aan het 
Europees Parlement en de Raad 
overleggen.

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen het jaarlijkse 
werkprogramma voor Europese 
normalisatie en een geharmoniseerde 
norm waarvan de referenties nog niet in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, moet een 
uitvoeringsbesluit volgens de 
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vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Motivering

De lidstaten dienen geraadpleegd te worden over het werkprogramma voor normalisatie.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen. Nationale autoriteiten 
dienen via hun nationale 
normalisatieorganisaties hun bijdrage te 
leveren tijdens het normalisatieproces, om 
wijzigingen van de status van 
geharmoniseerde normen na de publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie tot een minimum te 
beperken.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De Richtlijnen 98/34/EG,
89/686/EEG, 93/15/EEG, 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

(39) De Richtlijnen 89/686/EEG, 
93/15/EEG, 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
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2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 
2009/23/EG moeten bijgevolg 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG 
moeten bijgevolg dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese
normalisatie-instellingen, de nationale
normalisatie-instellingen en de 
Commissie, de opstelling van Europese 
normen en Europese normalisatieproducten 
voor producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie.

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese
normalisatieorganisaties, de nationale
normalisatieorganisaties en de 
Commissie, de opstelling van Europese 
normen en Europese normalisatieproducten 
voor producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd), de financiering van de Europese 
normalisatie en de voorwaarden voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
Europese organisaties van 
belanghebbenden.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "norm": een technische specificatie 
voor herhaalde of voortdurende 
toepassing, waarvan de naleving niet 
verplicht is en die tot een van de volgende 
categorieën behoort:

(1) "norm": een technische specificatie
vastgesteld bij consensus en goedgekeurd 
door een erkende normalisatieorganisatie
voor herhaald of voortdurend gebruik, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
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behoort:

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “internationale norm”: een door een 
internationale normalisatie-instelling
vastgestelde norm;

a) "internationale norm": een door een 
internationale normalisatieorganisatie
vastgestelde norm;

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "Europese norm": een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen
vastgestelde norm;

b) "Europese norm": een door een van de 
Europese normalisatieorganisaties
vastgestelde norm die ten uitvoer gelegd 
wordt via de publicatie ervan als identieke 
nationale norm en die nationale 
normalisatieorganisaties verplicht om 
bestaande tegenstrijdige nationale 
normen in te trekken;

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "geharmoniseerde norm": een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie;

c) "geharmoniseerde norm": een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie en 
waarvan de referentie is bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie;

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "nationale norm": een door een nationale
normalisatie-instelling vastgestelde norm;

d) "nationale norm": een door een nationale
normalisatieorganisatie vastgestelde 
norm;

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "ICT-norm": een norm op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Schrappen

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "technische specificatie": een in een
document vervatte specificatie waarin een 
van de volgende aspecten is vastgelegd:

(4) "technische specificatie": een in een 
document vervatte specificatie waarin de 
technische voorschriften worden 
gedefinieerd waaraan een product, proces, 
dienst of systeem moet voldoen en waarin 
een van de volgende aspecten is 
vastgelegd:

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau of 
de afmetingen, alsmede eisen ten aanzien 
van het product met betrekking tot de naam 
waaronder het wordt verkocht, 
bewoordingen, symbolen, tests en 

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits-, milieubeschermings-, 
volksgezondheidsbeschermings- of 
veiligheidsniveau of de afmetingen, 
alsmede eisen ten aanzien van het product 
met betrekking tot de naam waaronder het 
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testmethoden, verpakking, markering of 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

wordt verkocht, bewoordingen, symbolen, 
tests en testmethoden, verpakking, 
markering of etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voor een dienst vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau, 
alsmede eisen ten aanzien van de 
dienstverrichter met betrekking tot de 
gegevens die aan de afnemer van de dienst 
ter beschikking gesteld moeten worden, als 
bedoeld in artikel 22, leden 1, 2 en 3, van 
Richtlijn 2006/123/EG;

c) de voor een dienst vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits-, milieubeschermings-, 
volksgezondheidsbeschermings- of 
veiligheidsniveau, alsmede eisen ten 
aanzien van de dienstverrichter met 
betrekking tot de gegevens die aan de 
afnemer van de dienst ter beschikking 
gesteld moeten worden, als bedoeld in 
artikel 22, leden 1, 2 en 3, van 
Richtlijn 2006/123/EG;

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) "technische ICT-specificatie": een 
technische specificatie op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie;

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) "nationale 
normalisatieorganisatie": een instelling 
als bedoeld in bijlage I bis;
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke Europese en nationale
normalisatie-instelling stelt de andere 
Europese en nationale normalisatie-
instellingen en de Commissie uiterlijk op
het moment waarop zij haar 
werkprogramma publiceert in kennis van 
het bestaan ervan.

4. Elke Europese en nationale
normalisatieorganisatie stelt de andere 
Europese en nationale
normalisatieorganisaties en de Commissie 
uiterlijk twee maanden voorafgaand aan
het moment waarop zij haar 
werkprogramma publiceert in kennis van 
het bestaan daarvan, waarna deze uiterlijk 
één maand na een dergelijke 
kennisgeving daarop commentaar 
leveren.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nationale normalisatie-instellingen
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp in 
het werkprogramma van een Europese
normalisatie-instelling.

5. De nationale normalisatieorganisaties
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp in 
het werkprogramma van een Europese
normalisatieorganisatie wanneer er 
negatief commentaar is geleverd dat voor 
de interne markt relevant is.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie zendt elke Europese en 
nationale normalisatie-instelling hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
Europese norm en een Europees 

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatieorganisaties en de 
Commissie zendt, in ieder geval in 
elektronische vorm, elke Europese en 
nationale normalisatieorganisatie hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
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normalisatieproduct. Europese norm en een Europees 
normalisatieproduct. Elk ontwerp van een 
nationale norm dient behalve in de 
nationale taal ook in het Engels te worden 
verstuurd.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer andere Europese of nationale
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar onverwijld op en houdt deze daar 
naar behoren rekening mee.

2. Wanneer andere Europese of nationale
normalisatieorganisaties of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp
als bedoeld in alinea 1, naar een Europese 
of nationale normalisatieorganisatie
zenden, reageert deze daar binnen twee 
maanden op en houdt deze daar naar 
behoren rekening mee.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

a) voor toegang te zorgen tot de publicatie 
van hun nationale ontwerpnormen op 
zodanige wijze dat alle relevante partijen,
in het bijzonder de in andere lidstaten 
gevestigde partijen, er opmerkingen over 
kunnen maken;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gedurende het opstellen van een 
Europese norm of na goedkeuring ervan 
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mogen nationale normalisatieorganisaties 
geen actie ondernemen die afbreuk doet 
aan de nagestreefde harmonisatie en, met 
name, geen nieuwe of herziene norm 
binnen het betreffende kennisgebied 
publiceren die niet volledig in 
overeenstemming is met bestaande 
Europese normen. Zodra een nieuwe 
Europese norm is gepubliceerd, dienen 
alle strijdige nationale normen te worden 
ingetrokken.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gebruik van het internet en van 

informatie- en communicatietechnologie 
voor het normalisatiesysteem

Nationale en Europese 
normalisatieorganisaties bevorderen het 
gebruik van het internet en van 
informatie- en communicatietechnologie 
voor het normalisatiesysteem, en wel 
door:
a) alle actoren van een 
gebruiksvriendelijk 
onlineraadplegingsmechanisme te 
voorzien voor het leveren van 
commentaar op ontwerpnormen; en
b) waar mogelijk virtuele bijeenkomsten 
(onder meer in de vorm van internet- of 
videoconferenties) van technische comités 
te organiseren.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf 
(hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn op het 
niveau van beleidsontwikkeling en ten 
minste in de volgende ontwikkelingsstadia 
van Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatieorganisaties 
zorgen ervoor dat alle betrokken actoren,
met inbegrip van overheidsinstanties, 
markttoezichtautoriteiten, mkb-bedrijven,
consumentenorganisaties, mensen met een 
handicap, belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, inclusief sociale partners, in 
het bijzonder via de in bijlage III bedoelde
organisaties van belanghebbenden, op het 
niveau van beleidsontwikkeling en ten 
minste in de volgende ontwikkelingsstadia 
van Europese normen en Europese 
normalisatieproducten adequaat bij het 
gebeuren worden betrokken:

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) consensusvorming;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Europese normalisatieorganisaties 
bevorderen en faciliteren de effectieve 
participatie van organisaties van 
belanghebbenden als bedoeld in bijlage 
III van deze verordening, zodat deze beter 
zijn vertegenwoordigd. Deze participatie 
betekent niet dat die organisaties ook 
stemrechten of een vetorecht dienen te 
krijgen bij het normontwikkelingsproces.
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Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

2. De Europese normalisatieorganisaties 
helpen er zorg voor te dragen dat 
ondernemingen, onderzoekscentra, het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie,
universiteiten,  de 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten, 
de sociale partners en andere 
rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
innovatie en technologische ontwikkeling.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toegankelijkheid van normen voor mkb-

bedrijven
1. Nationale normalisatieorganisaties 
bevorderen en vergemakkelijken op basis 
van het beginsel van nationale delegatie 
de toegankelijkheid en ontwikkeling van 
normen voor mkb-bedrijven door met 
name:
a) op hun website gratis samenvattingen 
van normen ter beschikking te stellen;
b) in hun jaarlijkse werkprogramma’s 
aan te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor mkb-
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bedrijven;
c) mkb-bedrijven toegang tot 
normalisatieactiviteiten te bieden zonder 
ze te verplichten zich aan te sluiten bij 
hun nationale normalisatieorganisatie;
d) ontwerpnormen voor mkb-bedrijven 
gratis toegankelijk te maken.
2. Naast de in lid 1 bedoelde toegang 
bevorderen en vergemakkelijken 
nationale normalisatieorganisaties op 
basis van het beginsel van nationale 
delegatie de toegankelijkheid en 
ontwikkeling van normen voor mkb-
bedrijven door met name:
a) speciale tarieven toe te passen voor de 
beschikbaarstelling van normen en door 
pakketten normen tegen een gereduceerde 
prijs aan te bieden;
b) deelname aan normalisatieactiviteiten 
gratis of althans tegen speciale tarieven 
toegankelijk te maken. 
3. Over de verantwoordelijkheid voor de 
financiering van de kosten die 
voortvloeien uit de leden 1 en 2 wordt op 
nationaal niveau besloten. 
4. De nationale normalisatieorganisaties 
doen de Europese 
normalisatieorganisaties om de twee jaar 
een verslag toekomen over de activiteiten 
die zij hebben ontplooid om te voldoen 
aan de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
eisen en met betrekking tot alle andere 
maatregelen om mkb-bedrijven nauwer 
bij hun normalisatiewerkzaamheden te 
betrekken. De nationale 
normalisatieorganisaties publiceren dat 
verslag op hun website.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Uitwisseling van optimale praktijken voor 

mkb-bedrijven
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De nationale normalisatieorganisaties 
wisselen optimale praktijken uit om mkb-
bedrijven nauwer bij hun 
normalisatiewerkzaamheden te betrekken 
en om het gebruik van normen te 
bevorderen en te faciliteren.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Deelname van overheden aan het 

Europese normalisatieproces
De lidstaten moedigen overheden, met 
inbegrip van markttoezichtautoriteiten, 
ertoe aan deel te nemen aan nationale 
normalisatieactiviteiten die de 
ontwikkeling of herziening beogen van de 
normen waartoe de Commissie 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, heeft 
verzocht.

Motivering

Overheden ertoe aanmoedigen om hieraan deel te nemen is realistischer dan hen daartoe te 
verplichten, zonder daarbij afbreuk te doen aan het belang van hun inbreng.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

1. De Commissie stelt elk jaar, in overleg 
met de Europese normalisatieorganisaties 
en met alle betrokken belanghebbenden, 
inclusief die welke zijn bedoeld in bijlage 
III, een Europees 
normalisatiewerkprogramma vast waarin 
de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7, 
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lid 1, een verzoek bij de Europese
normalisatieorganisaties wil indienen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 1 genoemde Europese 
normalisatiewerkprogramma bevat ook 
doelstellingen voor de internationale 
dimensie van de Europese normalisatie 
als ondersteuning van de wetgeving en het 
beleid van de Unie, en geeft aan wie zich 
op welke wijze inzet voor de 
totstandbrenging van internationale 
samenwerking.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het in lid 1 genoemde Europese 
normalisatiewerkprogramma wordt 
uiteengezet hoe de normalisatieactiviteiten 
zijn ondergebracht in de Europa 2020-
strategie en hoe coherentie tussen de 
2020-strategie en het werkprogramma tot 
stand wordt gebracht.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie stelt het in lid 1 
genoemde Europese 
normalisatiewerkprogramma beschikbaar 
op haar website en doet het Europees 
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Parlement en de Raad daarvan 
mededeling. 

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Gemeenschappelijk Centrum voor 

Onderzoek
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) van de Commissie werkt 
mee aan de voorbereiding van het in 
artikel 6, lid 1, genoemde Europese 
normalisatiewerkprogramma en neemt 
deel aan de werkzaamheden van de 
Europese normalisatieorganisaties door 
op zijn deskundigheidsgebieden een 
wetenschappelijke inbreng te leveren, 
teneinde te bewerkstelligen dat bij de 
vaststelling van normen rekening wordt 
gehouden met zaken zoals economische 
concurrentiebestendigheid en 
maatschappelijke behoeften op het stuk 
van ecologische duurzaamheid, veiligheid 
en beveiliging.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatieorganisaties
verzoeken binnen een redelijke termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en de beleidsdoelen 
die duidelijk in het verzoek van de 
Commissie staan vermeld, en op 
consensus berusten. Alvorens een daartoe 
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strekkend verzoek te doen uitgaan, 
raadpleegt de Commissie binnen een 
redelijke termijn de Europese 
normalisatieorganisaties, alle betrokken 
belanghebbenden, in het bijzonder die 
welke zijn bedoeld in bijlage III, en de 
comités van nationale deskundigen die 
zijn ingesteld krachtens de 
overeenstemmende sectorrichtlijn indien 
deze bestaat, en stelt zij alle 
belanghebbende partijen die zijn 
opgenomen in het Europees 
transparantieregister daarvan in kennis. 
Alvorens dat verzoek te doen uitgaan en 
bij de beoordeling van de implementatie 
van dat verzoek ziet de Commissie erop 
toe dat het rechtskader voor diensten 
wordt toegepast onder volledige 
inachtneming van de verdeling van 
bevoegdheden tussen de Unie en de 
lidstaten zoals vastgelegd in het VWEU. 
Zij doet daarbij evenmin afbreuk aan het 
recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en de naleving daarvan 
af te dwingen, en om vakbondsacties te 
voeren overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijken die in 
overeenstemming zijn met de 
Uniewetgeving.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatieorganisatie binnen
één maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.
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Motivering

De Commissie moet even snel kunnen werken als de Europese normalisatieorganisaties, die 
volgens artikel 7, lid 2, over een termijn van een maand beschikken.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte.

1. Wanneer een lidstaat of het Europees 
Parlement van mening is dat een 
geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt het de 
Commissie daarvan op de hoogte, met een 
uitvoerige toelichting.

Motivering

Verwezen wordt naar de tekst van paragraaf 25 van het verslag van het Europees Parlement 
over de toekomst van de Europese normalisatie (A7-0276/2010). Aangezien het Europees 

Parlement bij de gewone wetgevingsprocedure op voet van gelijkheid staat met de Raad, moet 
het Europees Parlement het recht hebben tegen een geharmoniseerde norm bezwaar te 

maken.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de Commissie niet in 
kennis is gesteld van enigerlei bezwaar 
tegen een geharmoniseerde norm of van 
mening was dat het bezwaar ongegrond is, 
maakt zij dit onverwijld bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie publiceert op haar 
website een lijst van de geharmoniseerde 
normen waarvoor een besluit als bedoeld 
in lid 2 werd genomen, en werkt deze lijst 
regelmatig bij.

Motivering

Ten behoeve van de marktzekerheid is het van belang dat een besluit van de Commissie om 
een geharmoniseerde norm niet te erkennen als een instrument dat een vermoeden van 
conformiteit met de wetgeving verschaft, zo transparant mogelijk is.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in
artikel 18, lid 2.

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in
artikel 18, lid 2, na raadpleging binnen 
een redelijke termijn van het comité van 
nationale deskundigen dat is ingesteld 
krachtens de overeenstemmende 
sectorrichtlijn indien deze bestaat.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3.

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in
artikel 18, lid 3, na raadpleging binnen 
een redelijke termijn van het comité van 
nationale deskundigen dat is ingesteld 
krachtens de overeenstemmende 
sectorrichtlijn indien deze bestaat.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis 

Kennisgeving aan organisaties van 
belanghebbenden 

De Commissie stelt ten behoeve van de 
geïnteresseerde Europese 
brancheorganisaties en organisaties van 
belanghebbenden als bedoeld in bijlage 
III ter waarborging van het correcte 
verloop van het overleg en van de 
marktrelevantie een kennisgevingssysteem 
in alvorens over te gaan tot:
- de vaststelling van het jaarlijkse 
Europese normalisatiewerkprogramma 
als bedoeld in artikel 6, lid 1;
- de formulering van 
normalisatieverzoeken als bedoeld in 
artikel 6, lid 2;
- het nemen van een besluit omtrent 
bezwaren tegen geharmoniseerde normen 
als bedoeld in artikel 8, lid 2.

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV- titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen op ICT-gebied Technische specificaties op ICT-gebied

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Erkenning en gebruik van technische 
specificaties op ICT-gebied

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een
lidstaat of op eigen initiatief, na 
raadpleging van de Europese 
normalisatieorganisaties en van alle 
betrokken belanghebbenden, met inbegrip 
van het door de Commissie ingestelde 
Europees multi-stakeholderplatform 
inzake ICT-normalisatie, besluiten te 
refereren aan technische ICT-specificaties
die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften van bijlage II voldoen.

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van ICT-normen in 
overheidsopdrachten

Gebruik van technische ICT-specificaties
in overheidsopdrachten

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

De in artikel 9 van deze verordening
bedoelde technische ICT-specificaties zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
studiebijeenkomsten, evaluaties, 
vergelijkende analyses, onderzoek, 
laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten;

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten o.a. 
in het kader van de internationale 
samenwerking, studiebijeenkomsten, 
evaluaties, vergelijkende analyses, 
onderzoek, laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten, zonder de beginselen van 
openheid, kwaliteit, transparantie en 
consensus onder alle belanghebbende 
partijen uit het oog te verliezen;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese
normalisatie-instellingen, met inbegrip 
van beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese
normalisatieorganisaties, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden,
internationale dialoog over regelgeving,
verwerking van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen, alsmede het 
verschaffen van deze informatie aan 
personen met een  handicap;
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

e) vertaling van Europese normen of van 
Europese normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese
normalisatieorganisaties, of in naar 
behoren gemotiveerde gevallen in andere 
talen dan de officiële talen van de Unie;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

f) opstelling van toegankelijke informatie 
om Europese normen of Europese 
normalisatieproducten uit te leggen, te 
interpreteren en te vereenvoudigen, met 
inbegrip van gebruikersgidsen,
samenvattingen van normen, informatie 
over beste praktijken en 
voorlichtingscampagnes, strategieën en 
opleidingsprogramma's. Deze informatie 
en dit materiaal zijn beschikbaar in een 
toegankelijk elektronisch formaat en/of 
toegankelijk formaat voor personen met 
een handicap;

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere organisaties die belast zijn met b) andere nationale en Europese
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de uitvoering van de in lid 1, onder a), c) 
en g), bedoelde werkzaamheden in 
samenwerking met de Europese
normalisatie-instellingen.

organisaties die belast zijn met de 
uitvoering van de in lid 1, onder a), c) en 
g), bedoelde werkzaamheden in 
samenwerking met de Europese
normalisatieorganisaties.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en technische deskundigheid, 
met inbegrip van studies, die betrekking 
heeft op de beoordeling van de noodzaak 
en op de ontwikkeling van Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten;

b) juridische en technische deskundigheid, 
met inbegrip van studies, die betrekking 
heeft op de beoordeling van de noodzaak 
en op de ontwikkeling van Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten, en opleiding van 
deskundigen;

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) controle van de kwaliteit van Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten en conformiteit 
met dienovereenkomstig beleid en 
wetgeving van de Unie;

Schrappen

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de ontwikkeling en herziening van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten als bedoeld in 
artikel 11, lid 1, onder a);

Schrappen
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

3. De Commissie stelt, na raadpleging van 
de Europese normalisatieorganisaties, de 
in de leden 1 en 2 bedoelde 
financieringswijzen vast, alsmede de 
bedragen van de subsidies en zo nodig de 
maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

b) Europese normalisatieorganisaties 
ruimte bieden voor adequate participatie 
van mkb-bedrijven, 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, met inbegrip van de sociale 
partners, bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de in bijlage I opgenomen lijst van 
Europese normalisatie-instellingen bij te 
werken;

a) de in bijlage I opgenomen lijst van 
Europese normalisatieorganisaties bij te 
werken ter aanpassing aan naam- en 
structuurwijzigingen;

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de lijst van de in bijlage I bis op te 
nemen normalisatieorganisaties vast te 
stellen en aan te passen;

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van technische ICT-
specificaties aan te passen aan technische 
ontwikkelingen, zonder echter een 
criterium toe te voegen of te verwijderen;

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit.

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit, zonder echter een 
criterium of organisatie toe te voegen of te 
verwijderen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De besluiten als bedoeld in alinea 1, 
onder a) en b), worden vastgesteld in 
overleg met de Europese 
normalisatieorganisaties.

Motivering

Deze besluiten zijn van essentieel belang voor het normalisatiesysteem en bijgevolg dienen de 
Europese normalisatieorganisaties daar ook bij te worden betrokken.

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 16 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd
aan de Commissie verleend.

2. De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid 
tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van
1 januari 2013 voor een periode van vijf 
jaar aan de Commissie verleend. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag over de bevoegdheidsdelegatie 
op. De delegatie van bevoegdheden wordt 
stilzwijgend voor termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van elke 
termijn bezwaar maakt tegen een 
dergelijke verlenging.
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Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. Het 
laat de geldigheid van de reeds in werking
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. De instelling 
die de interne besluitvormingsprocedure 
tot intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie heeft ingeleid, stelt 
alles in het werk om de Commissie 
hiervan binnen een redelijke termijn in 
kennis te stellen alvorens een definitief 
besluit te nemen, waarbij wordt 
aangegeven welke gedelegeerde 
bevoegdheden wellicht zullen worden 
ingetrokken en wat de mogelijke redenen 
voor intrekking zijn.

Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het besluit laat de geldigheid van 
eventueel reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 16 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 

5. Een krachtens artikel 16 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
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termijn heeft meegedeeld voornemens te 
zijn geen bezwaar te maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

termijn heeft meegedeeld voornemens te 
zijn geen bezwaar te maken. Die termijn
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of van de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Het comité komt minstens tweemaal per 
jaar samen met de Europese en nationale 
normalisatieorganisaties.

Motivering

Deze besluiten zijn van essentieel belang voor het normalisatiesysteem en bijgevolg dienen de 
Europese normalisatieorganisaties daar ook bij te worden betrokken.

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie kan de in de bijlagen 
I, I bis en III bedoelde organisaties, 
alsmede andere betrokken 
belanghebbenden als waarnemers voor de 
vergaderingen van het in lid 1 genoemde 
comité uitnodigen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen
zenden de Commissie een jaarverslag over 
de uitvoering van deze verordening. Daarin 
wordt uitvoerige informatie gegeven over:

1. De Europese normalisatieorganisaties
zenden de Commissie een kort en beknopt
jaarverslag over de uitvoering van deze 
verordening. Daarin wordt informatie 
gegeven over:

Motivering

In de Nederlandse versie wordt het woord "uitvoerige" gebruikt, wat meer administratieve 
rompslomp met zich mee kan brengen zonder dat dit zinvol is voor de tenuitvoerlegging. Het 
verslag moet juist gericht zijn en relatief beknopt.

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vertegenwoordiging van het mkb,
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied in de nationale normalisatie-
instellingen.

b) de vertegenwoordiging van 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied in de nationale
normalisatieorganisaties;

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de vertegenwoordiging van het mkb 
op basis van de in artikel 5 bis, lid 3, 
bedoelde verslagen.

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
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Evaluatie
De Commissie gaat na of er behoefte is 
aan bijkomende maatregelen om de 
financiering van de Europese 
normalisatie te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten voor de Europese 
normalisatieorganisaties te verlichten 
onder inachtneming van het in punt a) 
van artikel 19, lid 1, bedoelde verslag. Zij 
formuleert haar conclusies in een vóór 1 
januari 2015 aan het Europees Parlement 
en de Raad voor te leggen verslag en dient 
in voorkomend geval een 
wetgevingsvoorstel in tot wijziging van 
deze verordening.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst van de nationale normalisatie-
instellingen, alsook de eventuele 
bijwerkingen van die lijst.

De Commissie publiceert na raadpleging 
van de Europese normalisatieorganisaties 
op haar website en in het Publicatieblad 
van de Europese Unie een lijst van de 
nationale normalisatieorganisaties, alsook 
de eventuele bijwerkingen van die lijst.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis 
Nationale normalisatieorganisaties

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die ICT-normen ontwikkelt 
op haar deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale
normalisatie-instelling is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die technische ICT-
specificaties ontwikkelt op haar 
deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale
normalisatieorganisatie is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de technische specificaties zijn ontwikkeld 
op basis van open besluitvorming waaraan 
deelgenomen kan worden door alle 
belanghebbende partijen op de markt of 
markten waarvoor de norm gevolgen heeft;

de technische specificaties zijn ontwikkeld 
op basis van open besluitvorming waaraan 
deelgenomen kan worden door alle 
belanghebbende partijen op de markt of 
markten waarvoor de specificatie gevolgen 
heeft;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het normalisatieproces berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met "consensus" wordt 
een algemene overeenstemming bedoeld,
die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
met de standpunten van alle betrokken 

het proces voor de ontwikkeling van 
technische specificaties berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met "consensus" wordt 
een algemene overeenstemming bedoeld, 
die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
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partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

met de standpunten van alle betrokken 
partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is op ruime schaal 
bekendgemaakt met geschikte en 
toegankelijke middelen;

ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is publiekelijk en
op ruime schaal bekendgemaakt met 
geschikte en toegankelijke middelen;

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter c – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) er is gestreefd naar deelname van alle 
geïnteresseerde categorieën
belanghebbenden, om zo een evenwicht te 
bereiken;

iii) er is gestreefd naar deelname van alle 
geïnteresseerde categorieën
belanghebbende partijen, om zo een 
evenwicht te bereiken;

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Een Europese organisatie die het mkb
bij Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

a) Een horizontale Europese organisatie 
die uitsluitend ambachtelijke en mkb-
bedrijven bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:
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Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) van organisaties zonder winstoogmerk 
die het mkb vertegenwoordigen in ten 
minste twee derde van de lidstaten de 
opdracht heeft gekregen de belangen van
het mkb bij het normalisatieproces op 
Europees niveau te vertegenwoordigen.

iii) van organisaties zonder winstoogmerk 
die de meerderheid van de mkb-bedrijven 
in alle lidstaten vertegenwoordigen de 
opdracht heeft gekregen de belangen van
mkb-bedrijven bij het normalisatieproces 
op Europees niveau te vertegenwoordigen.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter b – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de 
consumentenbelangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de 
consumentenbelangen, met inbegrip van 
de belangen van consumenten die 
bijzonder kwetsbaar zijn als gevolg van 
een mentale of fysieke handicap, leeftijd 
of goedgelovigheid, bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - letter d - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Een Europese organisatie die de sociale 
belangen bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

d) Een Europese organisatie die de sociale 
belangen, inclusief de sociale partners, bij 
Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - letter d - sub i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, onafhankelijk is 
van het bedrijfsleven, de handel en het 
zakenleven en ook geen andere strijdige 
belangen heeft;

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, representatief is,
onafhankelijk is van het bedrijfsleven, de 
handel en het zakenleven en ook geen 
andere strijdige belangen heeft;
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TOELICHTING

Ter nagedachtenis van Alberto 
Normand vanwege zijn in alle 
opzichten uitzonderlijke 
menselijke en professionele 
kwaliteiten

I. Het voorstel van de Commissie

Op 1 juni 2011 hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan een 
"normalisatiepakket", bestaande uit een voorstel voor een verordening tot herziening en 
vervanging van het bestaande rechtskader voor de Europese normalisatie1 , een 
effectbeoordeling en een mededeling houdende een strategische visie voor de Europese 
normalisatie in het komende decennium.

De voorgestelde verordening is gebaseerd op twee algemene, in 2009 en 2010 gehouden 
publieksraadplegingen, op de werkzaamheden van het panel van deskundigen voor de 
evaluatie van het Europese normalisatiesysteem (EXPRESS), op het "Witboek over de 
modernisering van de ICT-normalisatie in de EU - Hoe nu verder?", en op de resolutie van het 
Europees Parlement van 21 oktober 2010 over de toekomst van de Europese normalisatie.2

II. Globaal standpunt van de rapporteur

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie tot herziening van het Europese 
normalisatiesysteem, waarin terdege rekening is gehouden met het verzoek van het Parlement 
om bij de herziening de vele positieve elementen van het systeem te handhaven, de 
tekortkomingen te verhelpen en het juiste evenwicht te vinden tussen de nationale, Europese 
en internationale aspecten ervan.

Bij de opstelling van dit verslag heeft de rapporteur ook rekening gehouden met de 
bevindingen van het EXPRESS-rapport, waarin een aantal significante aanbevelingen worden 
geformuleerd, alsook met de reacties op de door de Commissie georganiseerde 
publieksraadpleging over de herziening van het Europese normalisatiesysteem. Daarnaast 
heeft de rapporteur ook rekening gehouden met de conclusies van de openbare hoorzitting die 
de IMCO-commissie op 23 november 2011heeft georganiseerd, en is zij in de gelegenheid 
geweest om uitvoerig overleg te plegen met vertegenwoordigers van de nationale en Europese 
normalisatieorganisaties en met de voornaamste belanghebbenden die betrokken waren bij de 
ontwikkeling van de desbetreffende normen. Ook met het advies van het Europees 

                                               
1 - Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de 
informatietechnologieën en de telecommunicatie
- Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften
- Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 betreffende de 
financiering van de Europese normalisatie
2 Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2010 over de toekomst van de Europese normalisatie 
(2010/2051(INI)).
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Economisch en Sociaal Comité (rapporteur: A. Pezzini) is naar behoren rekening gehouden.

De rapporteur heeft in dit ontwerpverslag – mede in nauw samenwerking met de Raad – een 
relatief beperkt aantal amendementen opgenomen tot verbetering van het Europese 
normalisatiesysteem binnen de bestaande perken van het stelsel.

a) Verbetering van de toegankelijkheid van de normen en nauwere betrokkenheid van 
het mkb bij het normalisatieproces

Hoewel mkb-bedrijven de ruggengraat van de Europese economie vormen, gaat hun 
betrokkenheid bij het normalisatieproces niet altijd gelijk op met hun economische belang.
Bovendien worden normen niet altijd zo ontworpen dat rekening wordt gehouden met de 
kenmerken en werkomgeving van mkb-bedrijven, en vooral die van kleine, micro- en 
ambachtelijke bedrijven. Normen moeten derhalve begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn, 
zodat zij door alle gebruikers beter kunnen worden toegepast. Er moeten ook maatregelen 
worden genomen om te garanderen dat mkb-bedrijven ten volle kunnen meewerken bij de 
ontwikkeling van normen en dat deze normen voor het mkb gemakkelijker toegankelijk zijn.
Daarom heeft de rapporteur een aantal amendementen in het verslag ingelast met als 
algemeen doel het mkb nauwer bij de normalisatieactiviteiten te betrekken, in het bijzonder 
op nationaal niveau, en om de toegang tot de normen te faciliteren.  

b) Betrokkenheid van overheidsinstanties bij het Europese normalisatieproces

De rapporteur wil onderstrepen dat de overheidsinstanties in de meeste lidstaten slechts 
weinig belangstelling tonen voor deelname aan het normalisatieproces, ondanks het belang 
van normalisatie als instrument ter ondersteuning van EU-wetgeving en -beleid. De 
rapporteur is van mening dat de lidstaten, en met name de met het markttoezicht belaste 
instanties, vertegenwoordigers zouden moeten sturen naar alle nationale technische comités 
die zich bezighouden met de ontwikkeling van normen waartoe de Commissie opdracht heeft 
gegeven. De medewerking van de nationale instanties is met name van belang voor het 
correcte functioneren van de wetgeving op de terreinen die onder de "nieuwe benadering" 
vallen, en om te voorkomen dat er achteraf bezwaren tegen geharmoniseerde normen worden 
ingediend.

c) Inschakeling van maatschappelijke actoren bij het Europese normalisatieproces

De rapporteur onderkent het belang van het beginsel van nationale delegatie als hoeksteen van 
het Europese normalisatiestelsel, met name binnen het proces van normontwikkeling door 
CEN en Cenelec. Daarbij zij echter opgemerkt dat – zoals door meerdere studies wordt 
bevestigd – de betrokkenheid van vertegenwoordigers van maatschappelijke belangengroepen 
zoals consumenten (inclusief mensen met een handicap), de milieubeweging en de 
werknemers bij de nationale technische comités nog altijd zeer beperkt blijft of zelfs 
onbestaande is. Daarom moet erop worden toegezien dat deze actoren op Europees niveau 
rechtstreeks bij het proces worden betrokken door de financiële steun voor de gevestigde 
Europese organisaties die publieke belangen vertegenwoordigen te handhaven. Hun 
betrokkenheid verleent het systeem een belangrijke mate van legitimiteit, verbetert de 
kwaliteit van de consensus en maakt de Europese normen representatiever.
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d) Normalisatie op het gebied van diensten

Het stelsel van normen heeft weliswaar bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van goederen, maar op het gebied van diensten blijft het ver achter bij 
het economisch belang en het potentieel van deze sector. De ontwikkeling van Europese 
normen voor diensten, zoals bepaald in Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de 
interne markt, zou normaliter de verdere harmonisatie in de dienstensector ten goede moeten 
komen, Europese diensten transparanter, kwalitatief beter en concurrentiebestendiger moeten 
maken en de concurrentie, de innovatie, het slechten van handelsbelemmeringen en de 
bescherming van consumenten moeten bevorderen. Daarom steunt de rapporteur het voorstel 
van de Commissie om dienstennormen op te nemen in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie, aangezien daarmee een adequate rechtsgrondslag zal worden gelegd, op basis 
waarvan de Commissie de Europese normalisatieorganisaties kan verzoeken normen te 
ontwikkelen op een aantal nauwkeurig gedefinieerde en zorgvuldig beoordeelde gebieden, 
met dien verstande dat de beoogde dienstennormen gerelateerd moeten zijn aan de behoeften 
van de markt en de consument, onder inachtneming van het algemeen belang.

e) Verbetering en versnelling van het Europese normalisatieproces door meer 
transparantie en overleg

De rapporteur is van mening dat het essentieel is dat de Europese normen binnen een redelijke 
tijdsspanne worden ontwikkeld, vooral op gebieden waar op korte termijn normen nodig zijn 
om in de behoeften van het overheidsbeleid te voorzien en in te spelen op de snel 
veranderende marktomstandigheden. Daarom verzoekt de rapporteur de nationale en 
Europese normalisatieorganisaties te blijven werken aan efficiëntieverbetering, daarbij 
bedenkend dat de versnelling van het normalisatieproces niet ten koste mag gaan van de 
beginselen van openheid, kwaliteit, transparantie en consensus tussen alle betrokken partijen.

De rapporteur is van mening dat het normalisatieproces ten dele zal worden versneld door 
beter overleg tussen de Commissie en de Europese normalisatieorganisaties, alvorens daartoe 
een mandaat wordt verleend dat hen in staat zal stellen de marktrelevantie van de bewuste 
sector te analyseren, ervoor te zorgen dat dit zich beperkt tot het definiëren van de technische 
middelen voor de verwezenlijking van de door de wetgever vastgestelde 
beleidsdoelstellingen, en sneller te kennen te geven of zij het bewuste normalisatieproject tot 
een goed einde kunnen brengen. Met dat doel stelt de rapporteur voor om in de aanloop naar 
het mandaat een overlegfase in te lassen tussen de Commissie, de Europese 
normalisatieorganisaties en de betrokken actoren, teneinde te garanderen dat de verlangde 
normen ook daadwerkelijk marktrelevant zijn. Ook dient er vóór de vaststelling van het 
jaarlijkse Europese normalisatiewerkprogramma van de Commissie breed overleg met alle 
betrokken actoren plaats te vinden.

De rapporteur wijst tevens op het belang van het in artikel 18 van de voorgestelde verordening 
bedoelde comité als forum voor overleg tussen de Commissie en de lidstaten over 
normalisatiegerelateerde aangelegenheden. De rapporteur is van mening dat de nationale en 
Europese normalisatieorganisaties en alle relevante actoren in voorkomend geval als 
waarnemer in dit comité zitting zouden moeten hebben.  

f) Technische ICT-specificaties
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De rapporteur erkent dat fora en consortia een belangrijke bijdrage leveren aan het 
normalisatiesysteem door mondiaal relevante technische ICT-specificaties op te stellen die 
vaak ontvankelijker zijn voor innovatiegerichte technologieën. De rapporteur is het eens met 
de invoering van een nieuw systeem waarmee, met name op het gebied van 
overheidsopdrachten, het gebruik van door andere dan normalisatieorganisaties ontwikkelde 
specificaties mogelijk wordt gemaakt. Daarbij moet echter worden onderstreept dat deze 
specificaties een andere status zouden moeten krijgen dan die van normen, en dat de Europese 
normalisatieorganisaties daarover moeten worden geraadpleegd om de consistentie van het 
systeem te garanderen.

g) Financiering

De rapporteur is zich ervan bewust dat het bestaande EU-financieringssysteem ter 
ondersteuning van de Europese normalisatie vaak leidt tot frustratie vanwege de hoge 
auditkosten en de trage betalingsmachtigingen, die de voordelen van de verleende financiële 
steun soms tenietdoen. De Commissie heeft zich in haar voorstel veel moeite getroost om de 
administratieve belasting voor normalisatieorganisaties te verlichten, bijvoorbeeld door de 
mogelijkheid te bieden het gebruik van vaste bedragen ingrijpend te vereenvoudigen, zodat 
geen systematische verificatie van de werkelijk gemaakte implementatiekosten meer nodig is. 
Dit voorstel is een volgende stap op weg naar een resultaatgericht systeem op basis van 
duidelijk overeengekomen indicatoren en streefdoelen. De rapporteur verzoekt de Commissie 
om de financiële houdbaarheid van het systeem te waarborgen en met het oog op de 
toekomstige herziening van het Financieel Reglement van de EU aanvullende maatregelen 
voor te stellen om de administratieve lasten te verkleinen.

III. Conclusie

In dit ontwerpverslag worden de hoofdthema's behandeld die in dit voorstel een grondig 
onderzoek verdienen om zo de beraadslagingen op commissieniveau eenvoudiger te maken.
Hoewel de rapporteur zich het recht voorbehoudt na nadere bestudering van het voorstel van 
de Commissie en na nader overleg nog meer amendementen in te dienen, is het in dit stadium 
haar bedoeling een vruchtbare discussie in de commissie op gang te brengen en ziet zij 
verdere suggesties met belangstelling tegemoet.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de 
Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de 
Raad
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Rapporteur voor advies: Franck Proust

BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van dit voorstel voor een verordening van de Commissie is een herziening van bestaande 
richtlijnen. Aangezien het huidige systeem al goed werkt, is het belangrijk dat deze 
verordening slechts een verbetering is van het bestaande en geen ingrijpende wijzigingen met 
zich mee brengt.

Normalisatie heeft betrekking op vele aspecten van de economische activiteit, in het bijzonder 
groei, productiviteit en openstelling van de markten. Het heeft bovendien verschillende 
gevolgen voor het handelsverkeer. Normalisatie kan door bepaalde protectionistische landen 
ook worden ingezet als technische belemmering voor het handelsverkeer.

Om die reden moet de Europese Unie de internationale normen bevorderen, zoals zij dat doet 
via internationale normalisatie-instellingen, of door middel van een bilaterale aanpak, met 
name in de onderhandelingen over handelsovereenkomsten. Verder zou het goed zijn als de 
Commissie internationale doelstellingen in haar werkprogramma zou opnemen.

Onderhavig advies heeft voornamelijk betrekking op technische specificaties in de ICT-
sector. Deze specificaties worden namelijk meestal opgesteld door fora en consortia, d.w.z. 
groepen bedrijven van verschillende omvang die ernaar streven tezamen specificaties op te 
stellen. Deze fora en consortia hebben meestal een internationaal karakter en hun activiteiten 
werken door op internationaal niveau. Ze zijn niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen 
als de Europese normalisatie-instellingen (ENI's). De ICT-sector is een bijzonder dynamische 
sector, die een snel reagerende normalisatie nodig heeft, niet alleen om de interoperabiliteit te 
waarborgen, maar ook om concurrentie en innovatie te bevorderen. Om die reden zijn er veel 
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meer technische specificaties in de ICT-sector dan in andere sectoren.

Internationaal gezien moeten technische specificaties aangemoedigd worden aangezien ze, 
doordat ze zijn opgesteld door instellingen met een internationaal karakter, het mogelijk 
maken om de niet-Europese markten open te stellen en technische belemmeringen voor het 
handelsverkeer te beperken.

Toch worden ze vandaag de dag op Europees niveau weinig erkend en kunnen veel lidstaten 
zich er in hun aanbestedingen voor overheidsopdrachten niet op beroepen.

De Commissie stelt in haar voorstel voor om het mogelijk te maken deze technische 
specificaties op het gebied van ICT te erkennen als ICT-normen, hetzij op advies van een 
lidstaat of op eigen initiatief, zodra zij aan bepaalde eisen voldoen. Wij zijn echter van 
mening dat met deze aanpak de hierboven genoemde problemen niet kunnen worden opgelost.

Allereerst leidt dit tot inmenging van de Commissie in de normalisatieprocedure, aangezien 
zij op eigen initiatief kan besluiten dat een technische specificatie een norm is, zonder dat 
deze is opgesteld door een ENI. Het is echter belangrijk dat beleidsmakers zich niet mengen 
in de normalisatie, omdat deze een vrijwillig karakter heeft. Bovendien is de vraag, hoewel 
technische specificaties aan de in de bijlagen van het voorstel ontwikkelde eisen moeten 
voldoen om als ICT-normen te worden erkend, waar de Commissie zich op zou moeten 
baseren om de ene technische specificatie wel als norm te erkennen en een andere niet.

Ten tweede leidt dit tot verwarring tussen normen en technische specificaties. Fora en 
consortia hebben niet dezelfde verplichtingen als ENI's, met name wat betreft raadpleging van 
het mkb, sociale instanties en instellingen op het gebied van milieu en 
consumentenbescherming. Zij zijn bovendien niet verplicht om zich te houden aan het 
beginsel van samenhang, dat inhoudt dat er geen elkaar tegensprekende regels mogen worden 
gesteld en er geen normen mogen worden vastgesteld die een duplicaat zijn van een andere 
norm. Wij denken dat het belangrijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen normen 
en technische specificaties, omdat anders het gevaar bestaat dat zich een parallel 
normalisatiesysteem ontwikkelt.

Ten slotte lijken de criteria waaraan de technische specificaties op ICT-gebied moeten 
beantwoorden om door de Commissie als norm te worden erkend, ons ontoereikend. Een deel 
van de WTO-criteria wordt namelijk niet in aanmerking genomen, in het bijzonder op het 
gebied van samenhang.

Uiteindelijk heeft de Commissie bij besluit van 28 november 2011, op 30 november 2011 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, besloten tot de oprichting van een 
Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten van de lidstaten en de EVA-landen, 
vertegenwoordigers van het mkb en de industrie, alsook andere maatschappelijke 
stakeholders. Dit platform heeft tot taak de Europese Commissie advies te verstrekken over 
ICT-normalisatie (werkprogramma, behoeften, uitvoering, enz.)

Daarom verzoeken wij de Commissie, zonder af te willen doen aan het werk dat is verricht 
door de fora en consortia in de ICT-sector, om na raadpleging van het multi-
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stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie alle lidstaten de mogelijkheid te geven zich te 
beroepen op de technische specificaties in de aanbestedingen voor overheidsopdrachten of 
voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Europese Unie, zodra de specificaties 
voldoen aan de eisen in de bijlage, waaronder alle criteria van de WTO.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese normalisatie-instellingen, 
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Normalisatie speelt een steeds 
grotere rol in de internationale handel en 
de openstelling van de markten. De Unie 
streeft er met de overeenkomsten van 
Wenen en Dresden naar om de 
vaststelling van normen op internationaal 
niveau te bevorderen, omdat dit het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen en sectoren op de 
wereldmarkt ten goede komt. Normalisatie 
kan echter ook door derde landen worden 
ingezet als een mededingingsbeperkend 
instrument door technische 
belemmeringen voor het handelsverkeer 
op te werpen. In dat opzicht is 
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samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen en de 
internationale normalisatie-instellingen 
essentieel, maar de Unie zou ook de 
bilaterale aanpak moeten aanmoedigen 
door haar normalisatieactiviteiten af te 
stemmen op die van haar partners, 
bijvoorbeeld in het kader van de trans-
Atlantische dialoog.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De bevordering van Europese 
normen zou ook moeten plaatsvinden via 
bilaterale contacten tijdens de 
onderhandelingen over overeenkomsten 
of door de afvaardiging van 
normalisatiedeskundigen naar derde 
landen, zoals dat is gedaan met China.
Een vergelijkbaar initiatief zou als eerste 
moeten worden ontplooid met India, 
Rusland en Brazilië.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Naast de normen die worden 
opgesteld door de nationale, Europese en 
internationale normalisatie-instellingen, 
stellen fora en consortia technische 
specificaties vast. Deze technische 
specificaties zijn bruikbaar voor situaties 
waarvoor geen normen bestaan. De 
technische specificaties maken door het 
internationale karakter van fora en 
consortia vooral de openstelling van niet-
Europese markten mogelijk en beperken 
de technische belemmeringen voor het 
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handelsverkeer, met name op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). De Unie 
zou de contacten tussen de normalisatie-
instellingen en deze fora en consortia 
moeten aanmoedigen en er tegelijkertijd 
op moeten toezien dat er geen 
concurrerend normalisatiesysteem 
ontstaat.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna "het mkb" 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna "het mkb" 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Normalisatieregels dienen ervoor te 
zorgen dat het mkb met zijn innoverende 
technologieoplossingen actief bijdraagt tot 
de normalisatie-inspanningen. Daarnaast 
is het cruciaal dat de vertegenwoordiging 
en deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat op sommige gebieden echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
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dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties, met 
behoud van het beginsel van nationale 
delegatie en vermijding van onnodige 
doublures van structuren op Europees 
niveau. Er moet extra aandacht worden 
besteed aan de vertegenwoordiging en de 
behoeften van het mkb met betrekking tot 
internationale 
normalisatiewerkzaamheden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende 
normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de 
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 
bepaalde technologie komen vast te zitten.
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten is bepaald 
dat de technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende 
normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de 
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 
bepaalde technologie komen vast te zitten.
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten is bepaald 
dat de technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
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technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar normen op het 
gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
naar bepaalde technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sommige normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
zijn niet volgens de criteria in bijlage 3 bij 
de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen ontwikkeld.
Daarom moet in deze verordening een 
selectieprocedure worden vastgesteld voor 
de normen op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 

(20) Sommige technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie zijn niet volgens 
de criteria in bijlage 3 bij de Overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen 
ontwikkeld. Daarom moet in deze 
verordening een selectieprocedure worden 
vastgesteld voor de technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
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gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
normen en de bijbehorende 
normalisatieprocessen worden vastgesteld 
in de vorm van een lijst van verplichte 
kenmerken. Deze kenmerken moeten 
waarborgen dat aan de doelstellingen van 
het overheidsbeleid en aan de behoeften 
van de samenleving wordt voldaan en 
moeten berusten op de criteria voor 
internationale normalisatieorganisaties, die 
in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
technische specificaties en de 
bijbehorende normalisatieprocessen 
worden vastgesteld in de vorm van een lijst 
van verplichte kenmerken. Deze 
kenmerken moeten waarborgen dat aan de 
doelstellingen van het overheidsbeleid en 
aan de behoeften van de samenleving 
wordt voldaan en moeten berusten op de 
criteria voor internationale 
normalisatieorganisaties, die in het kader 
van de Wereldhandelsorganisatie zijn 
ontwikkeld.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De gekozen normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
kunnen bijdragen tot de uitvoering van 
Besluit nr. 922/2009/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 september 
2009 inzake interoperabiliteitsoplossingen 
voor Europese overheidsdiensten (ISA), 
waarin een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

(22) De gekozen technische specificaties
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie kunnen 
bijdragen tot de uitvoering van Besluit nr. 
922/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin 
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "ICT-norm": een norm op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Schrappen

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar onverwijld op en houdt deze daar 
naar behoren rekening mee.

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar binnen een maand op en houdt 
deze daar naar behoren rekening mee.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

a) hun ontwerpnormen snel en op zodanige 
wijze bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna "het mkb" genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf 
(hierna "het mkb" genoemd), 
consumentenorganisaties, 
werknemersorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

2. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Best practice-modellen

De Europese normalisatie-instellingen 
steunen, stimuleren en verspreiden best-
practice-modellen voor participatie van 
verschillende belanghebbenden in 
nationale normalisatie-instellingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europese 
normalisatiewerkprogramma bevat ook 
doelstellingen voor de internationale 
dimensie van de Europese normalisatie 
als ondersteuning van wetgeving en beleid 
van de Unie, en geeft aan wie zich op 
welke wijze inzet voor de totstandbrenging 
van internationale samenwerking.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het in lid 1 genoemde 
werkprogramma voor Europese 
normalisatieactiviteiten wordt uiteengezet 
hoe de normalisatieactiviteiten zijn 
ondergebracht in de EU-2020-strategie en 
hoe coherentie tot stand wordt gebracht.

Amendement 18
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Het in lid 1 genoemde 
werkprogramma voor Europese 
normalisatieactiviteiten wordt voor advies 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde ambitieus 
gekozen termijn, waaraan een duidelijk 
overzicht van eisen, tussentijdse 
doelstellingen en openbare financiering is 
toegevoegd, een Europese norm of een 
Europees normalisatieproduct op te stellen.
Deze normen en normalisatieproducten 
moeten marktgestuurd zijn, rekening 
houden met het algemeen belang en op 
consensus berusten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
twee maanden na ontvangst van het in 
lid 2 bedoelde bericht van aanvaarding op 
de hoogte van de toekenning van een 
subsidie voor de opstelling van een 
Europese norm of een Europees 
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normalisatieproduct.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen op ICT-gebied Technische specificaties op ICT-gebied

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Gebruik van technische specificaties op 
ICT-gebied

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief na 
raadpleging van het Europees multi-
stakeholderplatform inzake ICT-
normalisatie besluiten technische 
specificaties op ICT-gebied te erkennen die 
geen nationale, Europese of internationale 
normen zijn en die aan de voorschriften in 
bijlage II voldoen voor de gunning van 
overheidsopdrachten of de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de 
Unie.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Gebruik van ICT-normen in

overheidsopdrachten
De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in andere talen dan de 
officiële talen van de Unie, als dit de 
mogelijkheid schept om de Europese 
normen te bevorderen in derde landen;

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
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de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit. De Commissie waarborgt 
dat de financiering door de Unie 
uitsluitend een aanvullend karakter 
draagt en aan speciale voorwaarden is 
gebonden, zodat de financiering van de 
Europese normalisatie ook in de toekomst 
overwegend door de particuliere sector 
geschiedt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen, zonder echter een 
criterium toe te voegen of te verwijderen;

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit.

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit, zonder echter een 
criterium of organisatie toe te voegen of te 
verwijderen.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die ICT-normen ontwikkelt 
op haar deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale 
normalisatie-instelling is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die technische specificaties 
op ICT-gebied ontwikkelt op haar 
deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale 
normalisatie-instelling is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld op basis van open 
besluitvorming waaraan deelgenomen kan 
worden door alle belanghebbende partijen 
op de markt of markten waarvoor de norm
gevolgen heeft;

a) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld op basis van open 
besluitvorming waaraan deelgenomen kan 
worden door alle belanghebbende partijen 
op de markt of markten waarvoor de 
technische specificatie gevolgen heeft;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het normalisatieproces berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met “consensus” wordt 
een algemene overeenstemming bedoeld, 

b) het proces voor de ontwikkeling van 
technische specificaties berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met “consensus” wordt 
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die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
met de standpunten van alle betrokken 
partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

een algemene overeenstemming bedoeld, 
die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
met de standpunten van alle betrokken
partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) coherentie:
(i) de technische specificaties zijn niet in 
strijd met de bestaande of in ontwikkeling 
zijnde nationale, Europese en 
internationale normen, noch zijn zij daar 
een duplicaat van.
(ii) deze bepaling dient in 
overeenstemming te zijn met het beginsel 
van technologische neutraliteit en mag 
niet op concurrentieverstorende wijze 
worden toegepast.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Rapporteur voor advies: Adam Gierek

BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van de verordening van het Europees Parlement en de Raad is vergroting van het 
positieve effect van Europese normen op het functioneren van de markt, de economische 
groei, innovatie en het concurrentievermogen van bedrijven. De verordening beoogt onder 
meer bekorting van de normalisatieprocedure voor op verzoek van de Commissie opgestelde 
normen, waarborging van behoorlijke vertegenwoordiging van het mkb en belanghebbenden 
uit de maatschappij bij het normalisatieproces (in het bijzonder bij op verzoek van de 
Commissie opgestelde normen), meer gebruikmaking van normen voor informatie- en 
communicatietechnologie ter vergroting van de interoperationaliteit, meer gebruikmaking van 
normen voor de modernste, zich snel ontwikkelende productietechnologieën, zoals 
nanotechnologie, biotechnologie en nucleaire technologie, alsook consolidatie van het huidige 
wettelijke kader.

De Commissie industrie, onderzoek en energie wil van de gelegenheid gebruik maken die 
zich voordoet met de wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad 
alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad, welke als 
gevolg van de technologische ontwikkelingen en de geglobaliseerde economie noodzakelijk is 
geworden. Nieuwe wetgeving is noodzakelijk om de momenteel van kracht zijnde richtlijnen 
over normalisatiebeleid te consolideren en voornoemde richtlijnen te actualiseren.

De belangrijkste wijziging betreft de definiëring van de bevoegdheden van de Commissie en 
van het comité voor technische voorschriften en normen. Nieuw is de totstandbrenging van 
een wettelijke kader voor normalisatie op het gebied van dienstverlening en de aparte 
behandeling van informatie- en communicatietechnologie. De rechtsgrondslag voor de 
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financiering van normalisatie door de EU is herzien.

Standpunt van de rapporteur
De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor een nieuwe verordening van het Europees 
Parlement en de Raad, waarmee het huidige normalisatiebeleid van de EU wordt 
geconsolideerd en nieuwe elementen worden ingevoerd om te kunnen reageren op nieuwe 
uitdagingen, en is van mening dat het voorstel een solide basis biedt om de banden van de EU 
met het Europese normalisatiesysteem te moderniseren. Tot deze elementen behoort het in 
aanmerking nemen van normalisatie op het gebied van dienstverlening en het opnemen ervan 
in het kennisgevingssysteem. De rapporteur is zeer ingenomen met de voorschiften inzake 
financiering van Europese normalisatie door de Commissie, aangezien deze een betere 
rechtsgrondslag en een vereenvoudiging van de procedures tot stand brengen.

Niettemin wordt betwijfeld of sommige elementen van het voorstel wel kunnen functioneren 
in het kader van publiek-private partnerschappen.

De bepalingen van de verordening moeten zodanig worden gewijzigd dat de verordening 
bijdraagt tot een betere werking van de interne markt, de toepassing van Europese normen 
ondersteunt met het oog op een groter concurrentievermogen en innovatie, de betrokkenheid 
van belanghebbenden bevordert en een duurzame ontwikkeling waarborgt. De werking van 
het Europese normalisatiesysteem moet worden verbeterd door toevoeging van nieuwe 
elementen die meerwaarde bieden.

Specifieke opmerkingen
1) De huidige beginselen van de Europese normalisatie worden noch gedefinieerd, noch 
genoemd.

2) Er wordt niet gerefereerd aan de basis van de Europese (en internationale) normalisatie, 
namelijk het beginsel van nationale vertegenwoordiging.

3) Bepalingen inzake het voor de harmonisatie van normen op EU-niveau cruciale standstill-
beginsel, ontbreken.

4) Veel bepalingen zijn algemeen geformuleerd, hetgeen, gezien de uitgebreide delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie, een te ruime interpretatie mogelijk maakt. Deze bepalingen 
moeten nader worden uitgewerkt. Dit betreft enerzijds bepaalde definities, anderzijds 
maatregelen, vooral op de gebieden waar de Commissie voorstellen heeft ingediend die 
gevolgen hebben voor het functioneren en de coherentie van het huidige systeem.

5) In haar ontwerpverordening stelt de Commissie voor in plaats van Europese normen de 
specificaties van diverse fora en consortia te gebruiken, die aan minder strenge criteria hoeven 
te voldoen. Eén van de fundamenten van een democratische normalisatieproces is 
maatschappelijke consensus. De integriteit van het Europese normalisatiesysteem is een sterk 
punt, aangezien hiermee de coherentie van alle normen wordt gewaarborgd. De betrokkenheid 
van fora en consortia bij het systeem mag niet leiden tot de vaststelling van tegenstrijdige en 
onderling concurrerende specificaties, en mag evenmin de betrokkenheid van het midden- en 
kleinbedrijf hinderen (de kosten van deelname aan fora zijn hoog, en de 
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besluitvormingscriteria zijn niet altijd democratisch). Bovendien kunnen spelers van buiten de 
Europese Unie bepaalde fora en consortia domineren. Daarom moeten, waar mogelijk, 
normen uitsluitend worden vastgesteld door de momenteel erkende Europese 
normalisatieorganisaties, en moet geprofiteerd worden van de diverse mogelijkheden die deze 
organisaties bieden voor het opstellen van documenten met gebruikmaking van een versneld, 
op consensus berustend proces, waarbij alle belanghebbenden van alle lidstaten betrokken zijn 
(door bijvoorbeeld zogeheten thematische conferenties te organiseren).

Specificaties van fora en/of consortia mogen alleen in exact gedefinieerde gevallen gebruikt 
worden (bijvoorbeeld wanneer bij de gunning van overheidsopdrachten geen normen voor het 
betreffende gebied bestaan), waarbij moet worden voldaan aan dezelfde eisen op het gebied 
van consensus, openheid, vrijwillige betrokkenheid, transparantie, enz., die ook gelden voor 
de Europese normalisatieorganisaties.

6) Er wordt niet gerefereerd aan de modernste technologieën zoals nanotechnologie, 
biotechnologie of nucleaire technologie.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europese normalisatie vergroot tevens
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Europese normalisatie 
vergroot het concurrentievermogen van 
ondernemingen als de normalisatie wordt 
gecoördineerd met het internationale 
normalisatiesysteem. Normen hebben 
belangrijke positieve economische effecten 
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leveringsvoorwaarden. Normen doen dan 
ook normaal gesproken de mededinging 
toenemen en de productie- en 
verkoopkosten dalen, en komen aldus de 
economie in haar geheel ten goede.
Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

doordat zij bijvoorbeeld bijdragen tot de 
economische vervlechting op de interne 
markt en tot de ontwikkeling van nieuwe 
en betere producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Normen doen dan 
ook normaal gesproken de mededinging 
toenemen en de productie- en 
verkoopkosten dalen, en komen aldus de 
economie in haar geheel ten goede.
Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese normalisatie-instellingen, 
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

(3) Het Europese normalisatiesysteem 
moet georganiseerd blijven worden door 
en voor de belanghebbenden met 
inachtneming van de beginselen van 
coherentie, transparantie en openheid, 
consensus, onafhankelijkheid van 
specifieke belangen, aangepastheid aan 
de markt, effectiviteit en nationale 
vertegenwoordiging bij het 
besluitvormingsproces, en de Europese 
normalisatieorganisaties, namelijk het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN), het Europees Comité voor 
Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) 
en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

Motivering

Op deze manier wordt aan de bestaande situatie herinnerd.

Amendement 3
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, vooral 
omdat de naleving van deze normen voor 
producten die op de markt zullen worden 
aangeboden het vermoeden van 
conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt. Er is een specifiek rechtskader voor 
Europese normalisatie, bestaande uit drie 
verschillende rechtshandelingen:

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, 
bijvoorbeeld omdat de naleving van deze 
normen voor producten die op de markt 
zullen worden aangeboden het vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen aan die producten in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt. Er is een specifiek rechtskader voor 
Europese normalisatie, bestaande uit drie 
verschillende rechtshandelingen:

Motivering

Een groot deel van de Europese normen (70%) ondersteunt niet rechtstreeks EU-beleid of –
wetgeving, wat de tekst enigszins misleidend maakt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De ontwikkeling van vrijwillige 
normen voor diensten moet marktgestuurd 
zijn, waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen.

(8) Er bestaat vaak een verband tussen 
diensten en specifieke nationale 
omstandigheden. Om die reden moet de 
ontwikkeling van vrijwillige normen voor 
diensten betrekking hebben op 
nauwkeurig gedefinieerde en zorgvuldig 
beoordeelde gebieden. Zij moet 
marktgestuurd zijn, waarbij de behoeften 
van de direct of indirect door de norm 
geraakte marktdeelnemers en 
belanghebbenden leidend zijn, moet 
rekening houden met het algemeen belang 
en moet op consensus berusten. In deze 
normen moet de nadruk vooral liggen op 
diensten die verband houden met producten 
en processen. In het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
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september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties is normalisatie 
slechts subsidiair toegestaan.
_________
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties dient ter waarborging van een hoge 
kwaliteitsnorm van de beroepskwalificaties in de Unie en vormt derhalve een sluitende 
regeling voor de verdere ontwikkeling van de wederzijdse erkenningsprocedures, die moet 
prevaleren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
tegenstrijdige normen en technische 
belemmeringen kunnen ontstaan. Daarom 
moet de bestaande regelmatige uitwisseling 
van informatie over de huidige en 
toekomstige normalisatiewerkzaamheden 
tussen de nationale normalisatie-
instellingen, de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie in het belang 
van de interne markt en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
entiteiten, waardoor op de interne markt 
van de EU tegenstrijdige normen en 
technische belemmeringen kunnen 
ontstaan. Daarom moet de bestaande 
regelmatige uitwisseling van informatie 
over de huidige en toekomstige 
normalisatiewerkzaamheden, en ook over 
verordeningen inzake de status-quo die 
geldt voor hun toepassing op nationale 
normalisatie-entiteiten in het kader van 
Europese normalisatie-organisaties,  
tussen de nationale normalisatie-entiteiten, 
de Europese normalisatie-organisaties en 
de Commissie in het belang van de interne 
markt van de EU en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
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van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

Motivering

Het standstill-beginsel ontbreekt (artikelen 4 en 7 van Richtlijn 98/34/EG). Dit beginsel is 
zeer geschikt om technische barrières in de handel te vermijden en stimuleert tevens de 
technische harmonisatie op EU-niveau.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Wanneer normen hoofdzakelijk 
marktgestuurde instrumenten zijn die 
vrijwillig door de belanghebbenden 
worden gebruikt, kunnen zij ertoe 
bijdragen dat met het Europees beleid 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
zoals klimaatverandering, duurzaam 
gebruik van hulpbronnen, vergrijzing en 
innovatie in het algemeen worden 
aangepakt. Door het voortouw te nemen bij 
de ontwikkeling van Europese of 
internationale normen voor goederen en 
technologie op deze groeimarkten kan 
Europa een concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter soms 
ondervertegenwoordigd is en onvoldoende 
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bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

bij het normalisatiesysteem betrokken is;
hierdoor bestaat het risico dat normen geen 
rekening houden met de desbetreffende 
behoeften en zorgen van het mkb en 
evenmin met zijn potentieel om bij te 
dragen tot innoverende technologieën.
Normalisatieregels moeten het mkb 
stimuleren met innoverende 
technologische oplossingen actief bij te 
dragen tot innoverende normalisatie-
inspanningen. Het is dan ook cruciaal dat 
de vertegenwoordiging en deelname van 
het mkb in alle stadia van het 
standaardisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat echter op een aantal gebieden
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt. Wanneer het 
mkb volwaardig lid mag worden van 
Europese normalisatie-instellingen, 
inclusief stemrechten, dan zal dit naar 
alle verwachting een positief effect 
hebben op de betrokkenheid en deelname 
van het mkb aan normalisatie.

Motivering

Belanghebbenden, onder meer uit het mkb, nemen op nationaal niveau deel aan Europese 
normalisatie, waar zij in contact komen met soortgelijke bedrijven en lokale overheden, en 
kunnen werken in hun eigen taal. De met betrokkenheid van het mkb bereikte nationale 
consensus wordt vervolgens door een vertegenwoordiger van een nationale instelling op 
Europees niveau gepresenteerd aan de desbetreffende technische comités (het beginsel van 
nationale vertegenwoordiging).
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen. Wanneer die 
organisaties volwaardig lid mogen worden 
van de Europese normalisatie-
instellingen, inclusief stemrechten, zal dit 
naar alle verwachting een positief effect 
hebben op de kwaliteit van de normen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor zover mogelijk moeten normen 
ook rekening houden met de milieueffecten 
van producten en diensten gedurende hun 
hele levenscyclus. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie heeft belangrijke hulpmiddelen 
voor de evaluatie van deze effecten 
ontwikkeld, die openbaar beschikbaar zijn.

(16) Normen moeten ook rekening houden 
met de milieueffecten van producten en 
diensten gedurende hun hele levenscyclus.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie heeft 
belangrijke hulpmiddelen voor de evaluatie 
van deze effecten ontwikkeld, die openbaar 
beschikbaar zijn.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het voortbestaan van de 
samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen.
Aangezien Richtlijn 98/34/EG al de 
mogelijkheid biedt de Europese 
normalisatie-instellingen te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

(17) Het voortbestaan van de 
samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen, door 
systemen in te voeren om adviezen in te 
winnen en de uitwisseling van informatie 
onder alle belanghebbende partijen te 
faciliteren. Aangezien Richtlijn 98/34/EG 
al de mogelijkheid biedt de Europese 
normalisatie-instellingen te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende 
normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de 
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 
bepaalde technologie komen vast te zitten.
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende
normen en technische specificaties, 
bijvoorbeeld door normen en technische 
specificaties te kiezen die alle 
geïnteresseerde leveranciers kunnen 
toepassen, waardoor de concurrentie kan 
toenemen en het gevaar kleiner wordt dat 
de overheden aan een bepaalde technologie 
komen vast te zitten. In 
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houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en 
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten is bepaald dat de 
technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar normen op het 
gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en 
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten is bepaald dat de 
technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie worden echter 
vaak door andere normalisatieorganisaties 
ontwikkeld en vallen onder geen van de in 
de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.
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Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sommige normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
zijn niet volgens de criteria in bijlage 3 bij 
de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen ontwikkeld.
Daarom moet in deze verordening een 
selectieprocedure worden vastgesteld voor 
de normen op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
normen en de bijbehorende 
normalisatieprocessen worden vastgesteld 
in de vorm van een lijst van verplichte 
kenmerken. Deze kenmerken moeten 
waarborgen dat aan de doelstellingen van
het overheidsbeleid en aan de behoeften 
van de samenleving wordt voldaan en 
moeten berusten op de criteria voor 
internationale normalisatieorganisaties, 
die in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

(20) Sommige technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie zijn niet volgens 
de criteria in bijlage 3 bij de Overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen 
ontwikkeld. Daarom moet in deze 
verordening een selectieprocedure worden 
vastgesteld voor de technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
technische specificaties en de 
bijbehorende normalisatieprocessen 
worden vastgesteld in de vorm van een lijst 
van verplichte kenmerken. Deze 
kenmerken moeten waarborgen dat aan de 
doelstellingen van het overheidsbeleid en 
aan de behoeften van de samenleving 
wordt voldaan en moeten berusten op de 
criteria voor internationale normalisatie, 
die in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om innovatie en concurrentie tussen 
genormaliseerde oplossingen te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een concurrerende technische 
specificatie kan worden erkend. Om erkend 
te kunnen worden, moet een technische 
specificatie de vereiste kenmerken hebben 
en een zeker niveau van marktacceptatie 
hebben bereikt. Marktacceptatie mag niet 
worden uitgelegd als grootschalige 
toepassing op de markt.

(21) Om innovatie en concurrentie te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een technische specificatie kan 
worden erkend. Om erkend te kunnen 
worden, moet een technische specificatie 
de vereiste kenmerken hebben en een 
aanzienlijk niveau van marktacceptatie 
hebben bereikt.

Motivering

Genormaliseerde oplossingen mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Alle normen moeten 
coherent zijn. Genormaliseerde oplossingen op technisch gebied moeten bedrijven gelijke 
kansen bieden, zodat ze met elkaar concurreren op het gebied van planning of 
dienstverlening. Voor consumenten moeten genormaliseerde oplossingen op technisch gebied 
fungeren als duidelijke aanbevelingen voor het doen van aankopen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De gekozen normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
kunnen bijdragen tot de uitvoering van 
Besluit nr. 922/2009/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin 
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 

(22) De gekozen technische specificaties
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie kunnen 
bijdragen tot de uitvoering van Besluit nr. 
922/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin 
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
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en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 
andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden.
Daarom is in Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatie-instellingen zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen, de toepassing 
ervan verplicht kan stellen of normen 
en/of specificaties van die lijst kan 
schrappen.

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 
andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden.
Daarom is in Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatie-instellingen zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen of normen en/of 
specificaties van die lijst kan schrappen.
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Motivering

Normen zijn niet verplicht; ze zijn vrijwillig en moeten dat ook blijven.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten.
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 
wetgeving, het nemen van 
interlaboratoriumproeven en de validering 
of beoordeling van normen. De 
bevordering van de normalisatie op 
Europees en internationaal niveau moet 
ook worden voortgezet door middel van 
programma’s voor technische bijstand aan 
en samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies 
aan andere organisaties kunnen worden 
verleend door middel van oproepen tot het 
indienen van voorstellen of, zo nodig, door 
de gunning van opdrachten.

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende 
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten.
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 
wetgeving, het nemen van 
interlaboratoriumproeven en de validering 
of beoordeling van normen. De 
bevordering van de normalisatie op 
Europees en internationaal niveau moet 
ook worden voortgezet door middel van 
programma’s voor technische bijstand aan 
en samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies 
aan andere entiteiten die de 
bovengenoemde werkzaamheden 
verrichten kunnen worden verleend door 
middel van oproepen tot het indienen van 
voorstellen of, zo nodig, door de gunning 
van opdrachten.

Motivering

Het is van belang dat alleen nationale en Europese normalisatie-instellingen de Europese 
normen valideren en beoordelen. Anders is het niet mogelijk om te zorgen voor de 
noodzakelijke betrokkenheid van mkb of ngo's. Tegelijkertijd is het risico levensgroot dat er 
parallelle systemen worden gecreëerd als andere instellingen de normen mogen valideren en 
beoordelen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen het jaarlijkse 
werkprogramma voor Europese 
normalisatie en een geharmoniseerde 
norm waarvan de referenties nog niet in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, moet een 
uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Motivering

De lidstaten dienen geraadpleegd te worden over het werkprogramma voor normalisatie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

(37) De onderzoeksprocedure dient te 
worden gevolgd bij alle kennisgevingen 
van normalisatie, de erkenning van 
technische specificaties op het gebied van 
ICT, nanotechnologie, biotechnologie en 
nucleaire techniek voor 
uitvoeringsbesluiten betreffende door de 
Commissie gerechtvaardigd geachte 
bezwaren tegen een geharmoniseerde norm 
waarvan de referenties al in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, aangezien dergelijke 
handelingen gevolgen kunnen hebben 
voor het vermoeden van conformiteit met 
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de toepasselijke essentiële eisen.

Motivering

De procedure voor erkenning van technische specificaties op het gebied van de modernste 
technologieën moet lidstaten de mogelijkheid bieden opmerkingen te maken.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie.

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie, alsmede de 
voorwaarden voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de Europese 
organisaties van de deelnemende partijen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

(1) “norm”: een technische specificatie die 
door een erkende normalisatie-instelling
voor herhaalde of voortdurende toepassing 
is goedgekeurd, waarvan de inachtneming 
niet verplicht is en die tot een van de 
volgende categorieën behoort:



PE478.420v03-00 98/114 RR\901202NL.doc

NL

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “geharmoniseerde norm”: een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie;

(c) "geharmoniseerde norm": een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie en 
waarvan de verwijzing is bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – onder e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “ICT-norm”: een norm op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Schrappen

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche. Bovendien is deze definitie onduidelijk over de 
werkelijke betekenis van de term 'ICT-norm'.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “ontwerpnorm”: een document met de 
tekst van de technische specificaties voor 
een bepaald onderwerp, waarvoor het 
voornemen bestaat deze volgens de 
desbetreffende normalisatieprocedure aan 
te nemen, zoals deze tekst na de 
voorbereidende werkzaamheden luidt en 

(3) "ontwerpnorm": een document met een 
voorgestelde norm die ter stellingname, 
stemming of goedkeuring wordt 
voorgelegd;
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voor openbaar commentaar of onderzoek 
is verspreid;

Motivering

De definitie uit de betreffende Europese norm moet worden gebruikt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “technische specificatie”: een in een
document vervatte specificatie waarin een 
van de volgende aspecten is vastgelegd:

(4) "technische specificatie": een document 
met de technische eisen waaraan een 
product, proces of dienst moet voldoen,
waarin een van de volgende aspecten is 
vastgelegd:

Motivering

Overeenkomstig EN 45020.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "standstill-beginsel": nationale 
normalisatie-instellingen onthouden zich 
van verder werk aan een reeds lopend 
project;

Motivering

Deze omschrijving verschijnt in de artikelen 4 en 7 van Richtlijn 98/34/EG.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nationale normalisatie-instellingen 
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp 
in het werkprogramma van een Europese 
normalisatie-instelling.

Schrappen

Motivering

Nationale normalisatie-instellingen die lid zijn van Europese normalisatie-instelling, moeten 
de vrijheid hebben bezwaar te maken tegen de opname van een normalisatieonderwerp in het 
werkprogramma. Door deze vrijheid blijven zowel het vrijwillige karakter van de 
normalisatie als de feitelijke marktrelevantie van een door de Europee Commissie verstrekte 
normalisatieopdracht gewaarborgd.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de opstelling van een Europese 
norm of na de goedkeuring ervan kunnen 
nationale normalisatie-instellingen geen 
maatregelen nemen die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de beoogde 
harmonisatie, en in het bijzonder mogen 
zij geen nieuwe of geactualiseerde 
nationale norm op het betreffende gebied 
openbaar maken die niet volledig 
overeenkomt met de bestaande Europese 
norm.

Motivering

Deze bepaling voldoet aan het uit Richtlijn 98/34/EG overgenomen standstill-beginsel.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – letter a



RR\901202NL.doc 101/114 PE478.420v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

(a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken. Indien 
vertaling nodig is, moeten de kosten ervan 
ten laste van de betrokken partij komen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelname van belanghebbenden aan 
Europese normalisatie

Deelname van belanghebbenden aan 
Europese normalisatie en facilitering van 
toegang tot normen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren, faciliteren en ondersteunen 
dat het midden- en kleinbedrijf (hierna “het 
mkb” genoemd), consumentenorganisaties 
en belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder door het 
faciliteren van de in bijlage III bedoelde 
organisaties, behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn op het niveau van beleidsontwikkeling 
en ten minste in de volgende 
ontwikkelingsstadia van Europese normen 
en Europese normalisatieproducten:

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De normen moeten zo worden 
ontworpen en aangepast dat rekening 
wordt gehouden met de kenmerken en 
omgeving van het mkb, met name in het 
geval van kleine ambachtelijke bedrijven 
en micro-ondernemingen, om hen in staat 
te stellen verbeterde en goedkopere 
toegang te hebben tot de normen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Om ervoor te zorgen dat gebruikers 
toegang hebben tot de Europese normen 
die zijn vastgesteld ter ondersteuning van 
EU-wetgeving en -beleid, moet nagedacht 
worden over gedifferentieerde systemen 
voor beprijzing en moeten er bijzondere 
tarieven worden ingevoerd met voordelige 
standaardpakketten, met name voor het 
mkb, micro-ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 

2. De Europese normalisatie-instellingen 
stellen ondernemingen, onderzoekscentra 
en universiteiten, 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten 
en andere rechtspersonen op technisch 
niveau in staat behoorlijk 
vertegenwoordigd te zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
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hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Motivering

‘Behoorlijke vertegenwoordiging’ is een vage formulering die in combinatie met de vereiste 
dat gezorgd moet worden voor vertegenwoordiging het hele normaliseringssysteem zou 
kunnen blokkeren. De normalisatie-instelling kan alleen haar best doen belanghebbenden 
erbij te betrekken maar als zij niet willen deelnemen mag het systeem daardoor niet 
geblokkeerd raken. Tegelijkertijd moeten de markttoezichtautoriteiten betrokken worden bij 
het normalisatieproces en moeten zij het kwaliteits- en kennisniveau in het proces bewaken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

1. De Commissie stelt elk jaar, in overleg 
met de Europese normalisatieorganisaties 
en met de betrokken actoren, bij voorbeeld 
de actoren zoals bedoeld in Bijlage III en 
de nationale normalisatieorganisaties, een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
en stelt hen op de hoogte van de publicatie 
ervan.  Het werkprogramma vermeldt de 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten waarvoor zij 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, een 
verzoek bij de Europese 
normalisatieorganisaties wil indienen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 1. De Commissie kan een of meer Europese 
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Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn 
een Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten 
moeten marktgestuurd zijn, rekening 
houden met het algemeen belang en op 
consensus berusten.

normalisatie-instellingen verzoeken binnen een 
bepaalde termijn een Europese norm of een 
Europees normalisatieproduct op te stellen.
Deze normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met het 
algemeen belang en op consensus berusten. De 
Commissie raadpleegt en informeert de 
betrokken belanghebbenden, met inbegrip van 
alle partijen die te maken hebben met een 
overeenkomstig lid 1 ingediend verzoek.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
een maand mee of zij het verzoek 
aanvaardt.

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
twee maanden mee of zij het verzoek 
aanvaardt.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatieorganisatie binnen 
één maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

Motivering

In de toelichting wordt erop gewezen dat de tijdrovendheid van de normalisatieprocedure een 
probleem is dat moet worden aangepakt. De optimalisatie van de procedure zou voor alle 
betrokkenen merkbare gevolgen moeten hebben. Daarom wordt voorgesteld de termijn 
waarbinnen besloten wordt over de toekenning van subsidies te verkorten tot één maand (voor 
Europese normalisatieorganisaties geldt eenzelfde termijn waarbinnen een besluit over een 
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aanvraag genomen moet worden).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2.

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2, na raadpleging van het 
toezichtcomité van de corresponderende 
sectorale richtlijn.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3.

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3, na raadpleging van het 
toezichtcomité van de corresponderende 
sectorale richtlijn.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen op ICT-gebied Technische specificaties op ICT-gebied

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche. Bovendien is de werkelijke betekenis van de term 
'technische specificaties op ICT-gebied' in de definitie van 'norm' onduidelijk.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief, na 
raadpleging van alle belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, besluiten, ten behoeve van 
openbare aanbestedingen en beleid van de 
Unie ter waarborging van ICT-
interoperabiliteit, technische specificaties op 
ICT-gebied te erkennen die geen nationale, 
Europese of internationale normen zijn en 
die aan de voorschriften in bijlage II 
voldoen.
Bij de beoordeling van de conformiteit van 
technische specificaties met hetgeen is 
bepaald in bijlage II, houdt de Commissie 
zorgvuldig rekening met het advies van de 
geraadpleegde belanghebbenden, inclusief 
dat van Europese normalisatie-instellingen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – onder e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

(e) vertaling van Europese normen of van 
Europese normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

(f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en op 
eenvoudige wijze te presenteren, met 
inbegrip van gebruikersgidsen, beknopte 
samenvattingen van normen, informatie 
over beste praktijken, 
voorlichtingscampagnes en 
opleidingsmodules;

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, mits de relevante 
deskundigen van de belanghebbenden 
beschikbaar zijn en bereid zijn deel te 
nemen.

Motivering

De normalisatie-instelling kan alleen haar best doen belanghebbenden erbij te betrekken 
maar als zij niet willen deelnemen mag het systeem daardoor niet geblokkeerd raken.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om het mkb in staat te stellen 
optimaal te profiteren van het begrip en 
de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen, moet de 
financiering die de Europese 
normalisatie-instellingen ontvangen voor 
vertalingen een substantieel deel van de 
totale kosten dekken en moeten de 
procedures voor de financiering van 
vertalingen worden vereenvoudigd.
Subsidiëring van vertaalactiviteiten als 
bedoeld in artikel 11, lid 1, punt (e), 
geschiedt in de vorm van vaste bedragen 
per vertaalde pagina, vooraf te betalen en 
wanneer wordt aangetoond dat de 
Europese normen op doelmatige wijze 
worden vertaald.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in bijlage I opgenomen lijst van 
Europese normalisatie-instellingen bij te 
werken;

Schrappen

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

(b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van technische specificaties
op ICT-gebied aan te passen aan 
technische ontwikkelingen;
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Motivering

Het doel van dit amendement is de gebruikte terminologie in overeenstemming te brengen met 
de voorgestelde definities.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd
aan de Commissie verleend.

2. De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2013.
De Commissie brengt uiterlijk zes 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar verslag uit over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
voor termijnen van dezelfde duur 
verlengd, tenzij de delegatie wordt 
ingetrokken door het Europees Parlement 
of de Raad.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag na de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
in het besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. De instelling die de interne 
besluitvormingsprocedure tot intrekking 
van de bevoegdheidsdelegatie is gestart, 
stelt alles in het werk om de Commissie 
hiervan in kennis te stellen, binnen een 
redelijke termijn alvorens een definitief 
besluit te nemen, waarbij wordt 
aangegeven welke gedelegeerde 
bevoegdheden ingetrokken zullen worden 
en de mogelijke redenen voor intrekking.
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Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Het comité heeft ten minste tweemaal per 
jaar een bijeenkomst met Europese en 
nationale normalisatie-organisaties en de 
lidstaten.

Motivering

De besluiten zijn van essentieel belang voor het normalisatiesysteem. Om die reden moeten de 
Europese normalisatie-instellingen en de lidstaten erbij worden betrokken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een jaarverslag over 
de uitvoering van deze verordening. Daarin 
wordt uitvoerige informatie gegeven over:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een kort en beknopt
jaarverslag over de uitvoering van deze 
verordening. Daarin wordt informatie 
gegeven over:

Motivering

In de Nederlandse versie wordt het woord 'uitvoerige’ gebruikt, wat meer administratieve 
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rompslomp met zich mee kan brengen zonder dat dit zinvol is voor de tenuitvoerlegging. Het 
verslag moet juist gericht zijn en relatief beknopt.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 december 2015, en 
vervolgens om de vijf jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag over de uitvoering van 
deze verordening in. In dat verslag wordt 
onder meer beoordeeld in hoeverre de 
normalisatiewerkzaamheden waarvoor 
financiële steun van de Unie is ontvangen, 
relevant zijn in het licht van de vereisten 
van het beleid en de wetgeving van de 
Unie.

3. Uiterlijk op 31 december 2015, en 
vervolgens om de drie jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag over de uitvoering van 
deze verordening in. In dat verslag wordt 
onder meer beoordeeld in hoeverre de 
normalisatiewerkzaamheden waarvoor 
financiële steun van de Unie is ontvangen, 
relevant zijn in het licht van de vereisten 
van het beleid en de wetgeving van de 
Unie.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Annex II – point 2 – point c – point ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is op ruime schaal 
bekendgemaakt met geschikte en 
toegankelijke middelen;

(ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is publiekelijk en
op ruime schaal bekendgemaakt met 
geschikte en toegankelijke middelen;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ca) passende vertegenwoordiging:
(i) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld met de deelname van alle 
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belanghebbende partijen;
(ii) de vertegenwoordiging van alle 
categorieën belanghebbenden is 
evenwichtig.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een Europese organisatie die het mkb 
bij Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(a) Een horizontale Europese organisatie 
die uitsluitend ambachtelijke bedrijven en
het mkb bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een Europese organisatie die het mkb 
bij Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(a) Een Europese horizontale organisatie 
die ambachtelijke bedrijven en het mkb bij 
Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:
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