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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremtiden for europæisk standardisering
(2010/2051(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den offentlige høring om fremtiden for europæisk standardisering, som 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse afholdt den 23. juni 2010,

– der henviser til svarene på Kommissionens offentlige høring om revisionen af det 
europæiske standardiseringssystem (afholdt fra den 23. marts til den 21. maj 2010),

– der henviser til konsekvensanalysen af "Standardiseringspakken" udført for 
Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik (den 9. marts 2010),

– der henviser til betænkningen fra ekspertpanelet for undersøgelse af det europæiske 
standardiseringssystem, der har overskriften "standardisering for et konkurrencedygtigt 
og innovativt Europa: en vision for 2020" (februar 2010),

– der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 til formanden for 
Kommissionen, der har overskriften "En ny strategi for det indre marked",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010, "Europa 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til undersøgelsen om SMV'ers adgang til europæisk standardisering, med 
overskriften "Enabling small and medium-sized enterprises to achieve greater benefit 
from standards and from involvement in standardisation", bestilt af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) (august 2009),

– der henviser til undersøgelsen om adgang til standardisering udført for Kommissionens 
Generaldirektorat for Erhvervspolitik (10. marts 2009),

– der henviser til Kommissionens betænkning af 21. december 2009 om anvendelsen af 
direktiv 98/34/EF fra 2006 til 2008 (KOM(2009)0690) og Kommissionens ledsagende 
arbejdsdokument (SEK(2009)1704),

– der henviser til hvidbogen af 3. juli 2009 om "modernisering af ikt-standardiseringen i 
EU - vejen frem" (KOM(2009)0324),

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. september 2008 om sundhed og ernæring,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 med titlen "Hvordan 
standardisering kan bidrage mere til innovation i EU" (KOM(2008)0133),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2004 om den europæiske 
standardiserings betydning for gennemførelsen af EU's politikker og lovgivning 
(KOM(2004)0674) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 
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om udfordringerne for europæisk standardisering,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2004 "Inddragelse af 
miljøhensyn i den europæiske standardisering " (KOM(2004)0130),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 26. juli 2001 om europæiske 
politiske principper for international standardisering (SEK(2001)1296),

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 1999 om Kommissionens beretning om 
effektivitet og ansvarlighed i europæisk standardisering i "den nye metode"1,

– der henviser til Kommissionens betænkning af 13. maj 1998 om effektivitet og 
ansvarlighed i europæisk standardisering i "den nye metode" (KOM(1998)0291),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF af 24. oktober 
2006 om finansiering af europæisk standardisering2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter3.

– der henviser til Rådets beslutning 87/95/EØF af 22. december 1986 om standardisering 
inden for informationsteknologi og telekommunikation4.

– der henviser til aftalen fra Wien af juni 1991 om teknisk samarbejde mellem ISO og CEN 
og til aftalen fra Dresden af september 1996 om udveksling af tekniske oplysninger 
mellem CENELEC og IEC,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det europæiske standardiseringssystem har været et centralt element i 
leveringen af det indre marked, navnlig gennem brugen af standarder i centrale 
lovgivningsmæssige områder under "den nye metode", der er integreret i den nye 
lovgivningsmæssige ramme,

B. der henviser til, at den nuværende retlige ramme har bidraget til succes for europæisk 
standardisering og har muliggjort udviklingen af europæiske standarder, der er 
nødvendige for alle økonomiske aktører med henblik på at sikre et velfungerende indre 
marked, lette verdenshandelen og markedsadgang og styrke en bæredygtig vækst og 
konkurrenceevne,

C. der henviser til, at det europæiske standardiseringssystem spiller en central rolle i 
indsatsen for at imødegå det stigende behov i europæisk politik og lovgivning for 

                                               
1 EFT C 150 af 28.5.1999, s. 624.
2 EUT L 315 af 15.11.2006, s. 9.
3 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37-48.
4 EFT L 36 af 7.2.1987, s. 31-37.
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standarder, der kan sikre produktsikkerhed, tilgængelighed, innovation, interoperabilitet 
og miljøbeskyttelse,

D. der henviser til, at Monti-betænkningen om en ny strategi for det indre marked 
understreger, at det er nødvendigt at revidere den europæiske standardiseringsproces, 
fastholde fordelene ved det nuværende system og skabe den rette balance mellem den 
europæiske og nationale dimensioner,

E. der henviser til, at europæisk standardisering - for at imødekomme virksomhederne og 
forbrugernes fremtidige behov og for at give alle sine potentielle fordele til støtte for 
offentlige og samfundsmæssige mål - skal tilpasse sig de udfordringer, der følger af 
globaliseringen, klimaændringer, fremkomsten af nye økonomiske magter og den 
teknologiske udvikling,

Indledning

1. glæder sig over Kommissionens planer om at revidere det europæiske 
standardiseringssystem med henblik på at bevare dets mange vellykkede elementer, 
forbedre dets mangler og skabe den rette balance mellem den europæiske og nationale 
dimensioner; understreger, at den foreslåede revision skal bygge på de stærke sider ved 
det eksisterende system, som udgør et solidt grundlag for forbedring og afstå fra radikale 
ændringer, der ville underminere de grundlæggende værdier i systemet;

2. roser rapporten fra ekspertpanelet for undersøgelse af det europæiske 
standardiseringssystem; opfordrer de europæiske og nationale standardiseringsorganer, 
medlemsstaterne og Kommissionen til at gennemføre dets strategiske henstillinger med 
henblik på at levere et europæisk standardiseringssystem, der er i stand til at reagere på 
samfundsmæssige og økonomiske behov og bevare sin ledende rolle i det globale 
standardiseringssystem;

3. Understreger, at Kommissionens forslag til revision af de nuværende juridiske rammer for 
europæisk standardisering skal ledsages af et strategidokument, der etablerer en samlet 
ramme for indsatsen på europæisk og nationalt plan, herunder konkrete forslag til de 
forbedringer, der ikke kan gennemføres ved gennemgang af lovgivningen; understreger, at 
et sådant strategidokument ikke bør begrænses til anbefalingerne i ekspertpanelets 
rapport;

4. støtter Kommissionens hensigt om at integrere principperne i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om tekniske handelshindringer (gennemsigtighed, 
åbenhed, upartiskhed, konsensus, effektivitet, relevans og sammenhæng) i de retlige 
rammer for europæisk standardisering med henblik på at styrke deres anvendelse i det 
europæiske standardiseringssystem; 

5. understreger imidlertid, at disse principper ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre, at 
små og mellemstore virksomheder og aktører i samfundet - især dem, der repræsenterer 
sundhed og sikkerhed, og forbruger- og miljøinteresser - er passende repræsenteret i 
standardiseringsprocessen; mener derfor, at et afgørende element er at tilføje princippet 
om ligelig repræsentation, da det når det gælder den offentlige interesse er af største 
vigtighed at inkorporere alle de berørte parters holdninger på en afbalanceret måde, især i 
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udviklingen af standarder til støtte for EU's lovgivning og politikker;

6. påpeger, at selv om standarder har bidraget til en betydelig forbedring af kvaliteten og 
sikkerheden af varer, står deres tilgængelighed i området tjenesteydelser langt fra mål med 
denne sektors økonomiske betydning og potentiale; henviser især til, at antallet af 
nationale standarder for tjenester, der er udviklet i Europa i de seneste år, langt overgår det 
tilsvarende antal europæiske standarder, der er blevet udviklet i denne sektor;

7. erkender, at servicestandarder ofte modsvarer nationale særpræg, og at deres udvikling 
følger markedets behov; understreger dog, at udviklingen af europæisk tjenestestandarder, 
som fastsat i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, vil være til 
yderligere gavn for harmonisering i tjenesteydelsessektoren, øge de europæiske tjenesters 
gennemsigtighed, kvalitet og konkurrenceevne og fremme konkurrence, innovation, 
reduktion af handelshindringer og forbrugerbeskyttelse;

8. støtter derfor, at Kommissionen har til hensigt at lade de retlige rammer for europæisk 
standardisering omfatte standarder for tjenesteydelser, da dette ikke kun vil sikre 
registrering af alle nationale servicestandarder, som potentielt kunne udgøre tekniske 
handelshindringer på det indre marked, men også vil give et retsgrundlag, som 
Kommissionen kan bruge til at anmode de europæiske standardiseringsorganer (ESO'er) –
nemlig CEN, CENELEC og det europæiske institut for standarder inden for 
telekommunikation – om at udvikle standarder for tjenesteydelsessektoren;

Fremme af det europæiske standardiseringssystem

(a) Almindelige bestemmelser

9. bekræfter endnu engang, at europæisk standardisering til støtte for lovgivning efter "den 
nye metode" har vist sig at være et vellykket og vigtigt redskab for gennemførelsen af det 
indre marked; noterer sig, at antallet af standardiseringsmandater, der støtter lovgivning på 
andre områder end dem, der er omfattet af "den nye metode", er steget i de seneste år, 
hvilket viser, at denne model nu bliver brugt i en bred vifte af EU-politikker; mener, at det 
er ønskeligt at udvide anvendelsen af standarder på områder af EU-lovgivning og 
politikker, der går ud over det indre marked, idet der tages hensyn til de særlige forhold i 
de pågældende områder, i overensstemmelse med principperne om bedre regulering;

10. fastholder, at det er af allerstørste betydning, at der trækkes en klar linje mellem 
lovgivning og standardisering med henblik på at undgå enhver misforståelse med hensyn 
til lovens formål og det ønskede beskyttelsesniveau; understreger, at de europæiske 
lovgivere skal være meget årvågne og præcise, når de fastlægger de væsentlige krav i 
lovgivningen, og Kommissionen skal definere målene for standardiseringsarbejdet i 
mandaterne klart og præcist; understreger, at standardiseringsorganernes rolle bør 
begrænses til at udpege de tekniske midler, der skal bruges til at nå de mål, som 
lovgiverne fastsætter, samtidig med, at der sikres et højt beskyttelsesniveau;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle og gennemføre forbedrede systemer 
til koordinering af standardiseringspolitikker og -aktiviteter, som bør dække alle aspekter 
af standardiseringsprocessen, der er forbundet med offentlige politikker, fra fremstilling 
og levering af mandater gennem tilsyn med de tekniske udvalgs arbejde under sikring af, 
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at de skabte standarder opfylder den relevante lovgivnings væsentlige krav, til 
standardernes formelle vedtagelse, offentliggørelse og ibrugtagning;

12. understreger den vigtige rolle, som "New Approach-konsulenterne" spiller i at påse, at de 
harmoniserede standarder er i overensstemmelse med den tilsvarende EU-lovgivning; 
henleder opmærksomheden på, at sådanne konsulenter i øjeblikket vælges af og opererer 
inden for de europæiske standardiseringsorganer, hvilket lægger en betydelig 
administrativ byrde på disse organisationer og til tider vækker bekymring blandt 
interessenterne vedrørende processens upartiskhed og uafhængighed; opfordrer derfor 
Kommissionen til at vurdere behovet for en revision af de eksisterende procedurer; mener 
desuden, at Kommissionen bør finde en procedure, der kan sikre, at obligatoriske 
standarder er i overensstemmelse med EU's øvrige politikker og lovgivning uden for 
rammerne af "den nye metode";

(b) Forbedring af adgangen til standardiseringsprocessen

13. anerkender princippet om uddelegering til medlemsstaterne som en hjørnesten i det 
europæiske standardiseringssystem, især i CEN og CENELECs udvikling af standarder; 
noterer sig dog, at samfundets berørte interessegruppers deltagelse i 
normfastsættelsesprocessens - som bekræftet i undersøgelsen om adgang til 
standardisering - i langt de fleste europæiske lande er meget begrænset eller ikke-
eksisterende;

14. opfordrer således de europæiske og nationale standardiseringsorganer til at fremme og 
facilitere, at alle interesserede parter, navnlig repræsentanter for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'ere), forbrugere (herunder personer med handicap og sårbare 
forbrugere), miljøaktivister, arbejdstagere og organer, der repræsenterer andre 
samfundsmæssige interesser, deltager effektivt i standardiseringsprocessen;

15. understreger behovet, som har været anerkendt siden 1990'erne, for at sikre direkte 
deltagelse fra samfundets interessenter på europæisk plan for at afspejle deres synspunkter 
mere effektivt, da deres repræsentation i tekniske udvalg i medlemsstaterne fortsat er 
ringe; bekræfter, at eftersom der kun er blevet gjort meget begrænsede fremskridt for at 
øge de interesserede parters deltagelse på nationalt plan, skal den finansielle og politiske 
støtte opretholdes til de europæiske organisationer, der blev oprettet for at repræsentere 
disse interesserede parter, i det mindste i perioden frem til 2020;

16. er af den opfattelse, at disse europæiske organisationer skal indtage en stærkere rolle i de 
europæiske standardiseringsorganer; anbefaler, at alle sådanne organisationer bør have en 
stemme inden for de europæiske standardiseringsorganers tekniske organer, uden dog at 
indskrænke princippet om uddelegering til medlemsstaterne, og på betingelse af, at de er 
associerede medlemmer af eller samarbejdspartnere med de europæiske 
standardiseringsorganer og har deltaget i det tekniske arbejde med det relevante punkt.; 
mener endvidere, at sådanne organisationer under samme vilkår bør gives en symbolsk 
stemme i den formelle vedtagelse af standarder, som ikke nødvendigvis skal tælles med i 
afstemningsresultatet, men som kan tjene som en indikator for omfanget af støtte til en 
given standard blandt alle berørte parter;

17. glæder sig over den seneste udvikling i Den Internationale Standardiseringsorganisation 
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(ISO), navnlig den model, der anvendes til at udvikle ISO 26000-standarden om social 
ansvarlighed, hvor nationale standardiseringsorganer kun havde ret til at udpege én 
repræsentant fra hver af de seks identificerede interessentkategorier (industrien, 
forbrugerne, regeringen, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, SSRO (service, support, 
forskning og andre)) til den relevante arbejdsgruppe;

18. mener, at lignende procedurer, der opretter et forudbestemt antal pladser til de forskellige 
interesseorganisationer, ville udgøre en væsentlig forbedring i forhold til den traditionelle 
proces for udvikling af standarder til støtte for EU's politikker og lovgivning; fastholder, 
at trods de nuværende vanskeligheder med at generalisere brugen af en sådan model for 
flere interesserede parter, bør denne fremgangsmåde afprøves af ESO'erne så snart som 
muligt som et alternativ til udarbejdelse af standarder inden for områder af offentlig 
interesse, med henblik på at sikre en afbalanceret beslutningsproces; foreslår, at 98/34-
udvalget (eller dets efterfølger) bør beslutte, når de overvejer et mandat, om de vil bruge 
denne alternative model, eller om den pågældende standard gør det afgørende at sikre en 
bredere deltagelse af de interesserede parter; understreger, at en sådan model ikke ville 
påvirke princippet om uddelegering til medlemsstater, da standardudkastet fortsat ville 
blive undersøgt af de nationale spejludvalg og blive vedtaget ved vægtet afstemning i de 
nationale standardiseringsorganer;

(c) Styrkelse af princippet om uddelegering til medlemsstaterne

19. påpeger, at selv om nationale standardiseringsorganer udgør et centralt element i det 
europæiske standardiseringssystem, er der betydelige forskelle mellem dem med hensyn 
til ressourcer, teknisk ekspertise og de interesserede parters engagement i 
standardiseringsprocessen; understreger, at de eksisterende uligheder skaber en betydelig 
skævhed i deres faktiske deltagelse i det europæiske standardiseringssystem;

20. anmoder Kommissionen og de europæiske standardiseringsorganer til at fremme 
uddannelsesprogrammer og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre, 
at svagere nationale standardiseringsorganer, som ikke i øjeblikket har sekretariater for 
teknikudvalg, kan påtage sig en mere aktiv rolle i standardiseringsprocessen;

21. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv repræsentation af alle relevante 
interessehavere på nationale tekniske udvalg ved at tilrettelægge overvågnings- og 
rapporteringsmekanismer og om nødvendigt at yde finansiel støtte til svagere aktører i 
samfundet for at lette deres deltagelse;

22. beklager, at offentlige myndigheder i de fleste medlemsstater viser ringe interesse i at 
deltage i standardudviklingsprocessen, på trods af standardiseringens vigtighed som 
værktøj til understøttelse af lovgivningen og den offentlige politik; opfordrer 
medlemsstaterne, og navnlig markedstilsynsmyndighederne, til at sende repræsentanter til 
at deltage i alle nationale tekniske udvalg, der afspejler udviklingen af standarder til støtte 
for EU's politikker og lovgivning; understreger, at tilstedeværelsen af nationale 
myndigheder i debatten om udviklingen af standarder er afgørende for en velfungerende 
lovgivning på de områder, der er omfattet af "den nye metode", og for at undgå 
efterfølgende formel indsigelse mod harmoniserede standarder;

(d) Lettere adgang til standarder
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23. gentager, at selv om små og mellemstore virksomheder er rygraden i den europæiske 
økonomi, svarer deres deltagelse i standardisering ikke altid til deres økonomiske 
betydning; understreger, at udviklingen og tilpasningen af standarder bør tage hensyn til 
SMV'ernes (især små virksomheders, mikrovirksomheders og håndværksvirksomheders) 
særlige egenskaber og situation; glæder sig over de seneste initiativer fra europæiske og 
nationale standardiseringsorganer til at gennemføre anbefalingerne i undersøgelsen om 
SMV'ers adgang til europæisk standardisering; understreger, at yderligere foranstaltninger 
bør træffes for at sikre, at SMV'er kan deltage fuldt ud i udviklingen af standarder og have 
tilstrækkelig adgang til dem;

24. fastholder, at brugernes adgang til europæiske standarder, der udvikles til støtte for EU's 
politikker og lovgivning, er et vigtigt spørgsmål, der bør undersøges nærmere; mener, at 
forskellige systemer for prisfastsættelse bør overvejes for private / industrielle standarder 
og for harmoniserede / obligatoriske standarder; opfordrer især nationale 
standardiseringsorganer til at reducere omkostningerne igennem særlige satser og ved at 
tilbyde pakker med flere standarder til nedsat pris, og til at undersøge yderligere måder 
hvorved adgangen kan forbedres, især for SMV'ere;

25. understreger, at standarder bør være forståelige og lette at bruge, så de kan gennemføres 
bedre af brugerne; finder det centralt hvor det måtte være nødvendigt at reducere de alt for 
mange krydshenvisninger mellem standarder, og at håndtere de aktuelle vanskeligheder 
med at identificere den gruppe af standarder, der er relevant for et givet produkt eller en 
given proces; opfordrer de nationale og europæiske standardiseringsorganer og 
handelsorganisationer til at sørge for brugervenlige retningslinjer for anvendelsen af 
standarder;

Standardisering til støtte for innovation og bæredygtig konkurrenceevne i en globaliseret 
verden

26. erkender, at selv om standardisering kan være til stor hjælp i udnyttelsen af ny teknologi, 
er der en stor kløft i overførslen af F & U-resultater i udviklingen af standarder; 
understreger behovet for at forbedre den gensidige forståelse og samarbejdet mellem
standardiseringsorganisationerne, innovatorer, den akademiske verden og forskersamfund; 
understreger, at inddragelsen af ny viden i standarder, især fra offentligt finansieret 
forskning og innovationsprogrammer, vil fremme innovation og konkurrenceevne;

27. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at forbedre de offentlige tjenesters kvalitet 
og fremme udviklingen af innovative teknologier at bruge europæiske standarder i 
offentlige udbud; understreger dog, at brugen af standarder ikke bør resultere i yderligere 
hindringer, navnlig for små virksomheder, der søger at deltage i offentlige udbud;

28. Erkender, at fora og konsortier yder et betydeligt bidrag til standardiseringssystemet ved 
at levere specifikationer med global relevans, som ofte er mere modtagelige for innovative 
teknologier; påpeger, at en række fora og konsortier især i IKT-sektoren har udviklet sig 
til globale organisationer, der producerer bredt gennemførte specifikationer på grundlag af 
åbne, gennemskuelige og konsensus-baserede udviklingsprocesser; mener, at de 
europæiske standardiseringsorganer og fora / konsortier bør finde måder at samarbejde på 
i planlægningen af deres aktiviteter ved at overføre standarder til det mest 
hensigtsmæssige niveau, det være internationalt eller europæisk, for at sikre sammenhæng 
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og undgå opsplitning eller overlapning; opfordrer de europæiske standardiseringsorganer 
til at udvikle og gennemføre en forbedret ordning for vedtagelse af specifikationer fra fora 
eller konsortier som europæiske standarder, som ikke bør begrænse muligheden for at 
indgive dem direkte til internationale standardiseringsorganisationer med henblik på at 
søge en mere global status;

29. understreger behovet for at beskytte og styrke Europas position i det internationale 
standardiseringsmiljø for at fremme udviklingen af internationale standarder med ægte 
global relevans, lette handelen og øge den europæiske konkurrenceevne; 

30. opfordrer til, at de europæiske aktører og nationale standardiseringsorganer forpligter sig 
på ny til international standardisering for at drage fordel af Europas lederskab på området 
og af at være de første aktører på de globale markeder; understreger behovet for en bedre 
koordinering mellem europæiske aktører og nationale standardiseringsorganer inden for 
de tekniske og politiske aspekter af international standardisering;

°

°       °
31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund 

Formålet med denne rapport er at bidrage til den igangværende debat om revisionen af det 
europæiske standardiseringssystem.

Europa-Kommissionen arbejder i øjeblikket på en standardiseringspakke, som vil omfatte et 
lovforslag, der har til formål at revidere de eksisterende retlige rammer for europæisk 
standardisering1 og en paraplymeddelelse, som vil fastsætte standardiseringspolitikken for det 
næste årti. 

Kommissionen bad som en del af sin standardiseringspakke vigtige eksperter om at afgive 
strategiske anbefalinger. Disse eksperter var samlet i ekspertpanelet for revision af det 
europæiske standardiseringssystem, som afgav sine anbefalinger i februar 2010 i form af en 
rapport med titlen "Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 
2020". 

Kommissionen gennemførte også en offentlig høring om revisionen af det europæiske 
standardiseringssystem (afholdt fra den 23. marts til den 21. maj 2010), og bestilte en 
konsekvensanalyse (den 9. marts 2010). Den kommende standardiseringspakke vil også 
bygge videre på hvidbogen af 3. juli 2009 om Modernisering af ikt-standardiseringen i EU -
vejen frem.

II. Ordførerens generelle bemærkninger

Ordføreren glæder sig over Kommissionens planer om at revidere det europæiske 
standardiseringssystem med henblik på at bevare dets mange vellykkede elementer, forbedre 
dets mangler og skabe den rette balance mellem den europæiske og nationale dimensioner.  

Det bør understreges, at den foreslåede revision bør bygge på det eksisterende systems stærke 
sider, som udgør et solidt grundlag for forbedring, og afstå fra radikale ændringer, der ville 
underminere dets grundlæggende værdier. Ordføreren er i denne forbindelse ikke enig med en 
række af de løsningsforslag, der er indeholdt i Kommissionens konsekvensanalyse, da de ville 
resultere i en gennemgribende revision af systemet.

Ordføreren tog i udarbejdelsen af denne betænkning hensyn til konklusionerne i rapporten fra 
ekspertpanelet for revision af det europæiske standardiseringssystem, som indeholder vigtige 
anbefalinger. Ordføreren bemærker dog, at ekspertpanelet for revision af det europæiske 
standardiseringssystem ikke altid har klaret at fremstille originale anbefalinger eller at nå en 

                                               
1 - Rådets beslutning 87/95/EØF af 22. december 1986 om standardisering inden for 
informationsteknologi og telekommunikation
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med 
hensyn til tekniske standarder og forskrifter
- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF af 24. oktober 2006 om finansiering af 
europæisk standardisering.
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konsensus om centrale spørgsmål, der hovedsageligt forklares ved de forskellige, og til tider 
modstridende synspunkter, der er afspejlet i dets medlemskab. 

Ordføreren tog også hensyn til høringssvarene på Kommissionens revision af det europæiske 
standardiseringssystem og konklusionerne fra den offentlige høring om fremtiden for 
europæisk standardisering, der var organiseret af Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse den 23. juni 2010. 

Ordføreren har også haft lejlighed til at mødes med repræsentanter for internationale 
standardiseringsorganisationer under Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses 
delegationsbesøg i Genève den 25. til 26. maj 2010, og har foretaget omfattende høringer af 
repræsentanter for europæiske og nationale standardiseringsorganer og vigtige aktører inden 
for standardudviklingsprocessen. 

III. Ordførerens generelle holdning

Det indre markeds fulde potentiale kan ikke frigives uden støtte fra en moderne 
standardiseringsproces. Det europæiske standardiseringssystem har været et centralt element i 
leveringen af det indre marked, navnlig gennem brugen af standarder i centrale 
lovgivningsmæssige områder under "den nye metode". Denne lovgivningsteknik har været 
medvirkende til indførelsen af innovationsvenlig regulering, hvor tekniske specifikationer, der 
gør det muligt at overholde lovkravene, udvikles af de berørte parter selv og ajourføres i 
overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Gensidigt aftalte frivillige standarder har 
gjort bedre regulering mulig, stimuleret virksomhedernes konkurrenceevne og fjernet 
handelshindringer. 

Standardisering spiller en central rolle i indsatsen for at imødegå det stigende behov i 
europæisk politik og lovgivning for standarder, der kan sikre produktsikkerhed, 
tilgængelighed, innovation, interoperabilitet og miljøbeskyttelse. Ordføreren bemærker, at 
antallet af standarder, der støtter lovgivningen uden for rammerne af "den nye metode" er 
steget i de seneste år, hvilket viser, at denne model bliver anvendt i en bred vifte af EU-
politikker. Udvidelsen af anvendelsen af standarder i nye områder af EU's lovgivning og 
politikker er ønskelig, idet der tages hensyn til de særlige forhold i de pågældende områder i 
overensstemmelse med principperne om bedre regulering. 

Ordføreren har i dette udkast medtaget til betænkning en række specifikke henstillinger til 
medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de europæiske og nationale 
standardiseringsorganer, med henblik på at styrke det nuværende europæiske 
standardiseringssystem. Det bør fremhæves, at mange af disse forslag især gælder for 
harmoniserede / obligatoriske standarder, som har til formål at støtte EU's lovgivning og 
politikker, og derfor er centrale for den offentlige interesse. 

Ordføreren ønsker i denne begrundelse at fokusere på visse anbefalinger, der er indeholdt i 
betænkningen, med henblik på at lette drøftelserne i udvalget.

Styrkelse af princippet om uddelegering til medlemsstaterne

Selv om de nationale standardiseringsorganer udgør rygraden i det europæiske 
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standardiseringssystem, er der betydelige forskelle mellem dem med hensyn til ressourcer, 
teknisk ekspertise og interessehavernes engagement. Disse uligheder skaber en betydelig 
skævhed i deres deltagelse i det europæiske standardiseringssystem. Kommissionen, 
medlemsstaterne og de europæiske standardiseringsorganisationer bør træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt for svagere nationale standardiseringsorganer at påtage 
sig en mere aktiv rolle i standardiseringsarbejdet. 

Det skal understreges, at de offentlige myndigheder i de fleste medlemsstater viser ringe 
interesse i at deltage i standardudviklingsprocessen, på trods af standardiseringens vigtighed 
som værktøj til understøttelse af lovgivningen og den offentlige politik. Medlemsstaterne, og 
navnlig markedstilsynsmyndighederne, bør sende repræsentanter til at deltage i alle nationale 
tekniske udvalg, der afspejler udviklingen af standarder til støtte for EU's politikker og 
lovgivning. 

Princippet om uddelegering til medlemsstaterne er en hjørnesten i det europæiske 
standardiseringssystem, især i CEN og CENELECs udvikling af standarder. Det skal dog 
understreges, at de interesserede parter i samfundets deltagelse i normfastsættelsesprocessen -
som bekræftet i undersøgelsen om adgang til standardisering - i langt de fleste europæiske 
lande er ikke-eksisterende eller fortsat på et meget lavt niveau.

Med nogle få bemærkelsesværdige undtagelser er den nationale ekspertise på 
standardiseringsområdet sædvanligvis fordelt over mange organer eller eksisterer simpelthen 
ikke, mens i de få lande, hvor forbrugerne deltager effektivt på nationalt plan, kan deres 
opfattelse ofte filtreres ud i udviklingen af den nationale holdning. Situationen er endnu mere 
utilfredsstillende, når det gælder deltagelsen af aktører, der repræsenterer miljøinteresser: Der 
er i øjeblikket kun to medlemsstater, hvor miljøorganisationer systematisk bidrager til 
normfastsættelsesprocessen. 

Medlemsstaterne bør sikre en effektiv repræsentation af alle relevante interessehavere på 
nationale tekniske udvalg ved at tilrettelægge overvågnings- og rapporteringsmekanismer og 
om nødvendigt yde finansiel støtte til svagere aktører i samfundet for at lette deres deltagelse;

Forbedring af adgangen til standardiseringsprocessen

Deltagelsen af de interesserede parter i samfundet, der repræsenterer sundhed og sikkerhed, 
og forbruger- og miljøinteresser, giver systemet et væsentligt element af legitimitet og 
ansvarlighed, forbedrer kvaliteten af konsensus og gør europæiske standarder mere 
repræsentative.

De europæiske organisationer, der repræsenterer samfundets interesser, skal derfor have en 
stærkere rolle i de europæiske standardiseringsorganisationer for bedre at afspejle de aktørers 
synspunkter, der fortsat er svagt repræsenteret på nationalt plan. Dette kunne omfatte 
stemmeret, forudsat at de er associerede medlemmer af eller samarbejdspartnere med de 
europæiske standardiseringsorganer og har deltaget i det tekniske arbejde med det relevante 
punkt.

I denne sammenhæng er det afgørende at indføre et alternativt system, der kan sikre en mere 
ligelig repræsentation af alle interesserede parter i standardiseringsprocessen. Ordføreren 
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glæder sig over den seneste udvikling i Den Internationale Standardiseringsorganisation 
(ISO), navnlig den model, der anvendes til at udvikle ISO 26000-standarden om social 
ansvarlighed, hvor nationale standardiseringsorganer kun havde ret til at udpege én 
repræsentant fra hver af de seks identificerede interessentkategorier (industrien, forbrugerne, 
regeringen, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, SSRO (service, support, forskning og andre)) til 
den relevante arbejdsgruppe. Lignende procedurer med flere aktører, der opretter et 
forudbestemt antal pladser til de forskellige interesseorganisationer, kan anvendes som et 
alternativ til udarbejdelsen af europæiske standarder inden for områder af særlig offentlig 
interesse. 

Lettere adgang til standarder

Selv om små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) er rygraden i den europæiske økonomi, 
svarer deres deltagelse i standardiseringen ikke altid til deres økonomiske betydning. 
Udviklingen og tilpasningen af standarder tager desuden ikke altid hensyn til SMV'ernes (især 
små virksomheders, mikrovirksomheders og håndværksvirksomheders) særlige egenskaber og 
situation. Det er derfor nødvendigt at sikre, at standarderne er forståelige og let anvendelige, 
så de kan gennemføres bedre af alle brugere. Der bør også tages skridt for at sikre, at 
SMV'erne er i stand til fuldt ud at deltage i udviklingen af standarder og har lettere og 
billigere adgang til dem. 

Standardisering inden for tjenesteydelser

Standarder har bidraget til en betydelig forbedring af kvaliteten og sikkerheden af varer, men 
deres tilgængelighed på tjenesteydelsesområdet er langt mindre end denne sektors 
økonomiske betydning og potentiale. Selv om servicestandarder ofte reagerer på nationale 
særpræg og deres udvikling er relateret til markedets behov, vil udviklingen af europæiske 
tjenestestandarder, som fastsat i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, 
være til yderligere gavn for harmoniseringen af servicesektoren, øge gennemsigtigheden, 
kvaliteten og konkurrenceevnen af europæiske tjenester og fremme konkurrence, innovation, 
reduktion af handelshindringer og forbrugerbeskyttelse.

Standardisering til støtte for innovation

Selv om standardisering kan være til stor hjælp i udnyttelsen af ny teknologi, er der en stor 
kløft i overførslen af F & U-resultater i udviklingen af standarder. Det er derfor nødvendigt at 
forbedre den gensidige forståelse og samarbejdet mellem standardiseringsorganisationerne, 
innovatorer, den akademiske verden og forskersamfund. Inddragelsen af ny viden i 
standarder, især fra offentligt finansieret forskning og innovationsprogrammer, vil fremme 
innovation og konkurrenceevne. Europa bør også spille en mere aktiv rolle i fremme af EU-
dækkende interoperable standarder for innovative produkter og teknologier, såsom inden for 
kulstoffattige og IKT-tjenester og -teknologier.

Standardisering i en globaliseret verden

Det europæiske standardiseringssystem anerkender de internationale standarders forrang. 
Europæiske standarder er dog nødvendige, når der ikke findes internationale standarder på et 
givet område, eller hvis de ikke i tilstrækkelig grad tjener behovene i Europa, i særdeleshed de 
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behov, der fastlægges af EU's politikker og lovgivning. Europa bør styrke sin position inden 
for det internationale standardiseringsmiljø med henblik på at fremme udviklingen af 
standarder med ægte global relevans, lette handelen og øge Europas konkurrenceevne. Europa 
kan desuden fremme fremgangsmåden i "den nye metode" eller tilsvarende 
lovgivningsmodeller, der gør brug af standarder i sit lovgivningsmæssige handelsrelaterede 
samarbejde med EU's handelspartnere. 

IV. Konklusion

Ordføreren ønsker at gentage, at den igangværende debat om revision af det europæiske 
standardiseringssystem bør bygge på det eksisterende systems stærke sider, som udgør et 
solidt grundlag for forbedring, og afstå fra enhver radikale ændring, der ville undergrave 
systemets kerneværdier. Han præsenterer i denne ånd en række forslag med henblik på at 
forbedre systemet inden for dets nuværende grænser, og ser frem til yderligere forslag.


