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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van de Europese normalisatie
(2010/2051(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de openbare hoorzitting over de toekomst van de Europese normalisatie die zijn 
Commissie interne markt en consumentenbescherming op 23 juni 2010 heeft gehouden,

– gezien de antwoorden tijdens de openbare raadplegingsronde van de Commissie over de 
herziening van het Europese normalisatiestelsel (gehouden van 23 maart tot 21 mei 2010),

– gezien de effectbeoordeling die ten aanzien van het “normalisatiepakket” is uitgevoerd 
voor Directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Commissie (9 maart 2010),

– gezien het verslag van het panel van deskundigen voor de herziening van het Europese 
normalisatiestelsel (EXPRESS) getiteld “Standardisation for a competitive and innovative 
Europe: a vision for 2020” (februari 2010),

– gezien het verslag van prof. Mario Monti van 9 mei 2010 aan de voorzitter van de 
Commissie getiteld “A New Strategy for the Single Market”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld “Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de studie over de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot de Europese 
normalisatie getiteld “Enabling small and medium-sized enterprises to achieve greater 
benefits from standards and from involvement in standardisation”, die is uitgevoerd in 
opdracht van het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor 
elektrotechnische normalisatie (CENELEC) (augustus 2009),

– gezien de studie over de toegang tot normalisatie die is uitgevoerd voor Directoraat-
generaal Ondernemingen en Industrie van de Commissie (10 maart 2010),

– gezien het verslag van de Commissie van 21 december 2009 over de werking van 
Richtlijn 98/34/EG in de periode 2006-2008 (COM(2009)0690) en het bijbehorende 
werkdocument van de Commissiediensten (SEC(2009)1704),

– gezien het Witboek van 3 juli 2009 getiteld “Modernisering van de ICT-normalisatie in de 
EU - Hoe nu verder?” (COM(2009)0324),

– gezien de conclusies van de Raad van 25 september 2008 over normalisatie en innovatie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2008 getiteld “Naar een grotere 
bijdrage van normalisatie aan innovatie in Europa” (COM(2008)0133),

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 oktober 2004 over de rol van de Europese 
normalisatie in het kader van beleid en wetgeving van de Gemeenschap
(COM(2004)0674) en het bijbehorende werkdocument van de Commissiediensten getiteld 
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“The challenges for European standardisation”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 februari 2004 getiteld “Integratie van 
milieuaspecten in de Europese normalisatie” (COM(2004)0130), 

– gezien het werkdocument van de Commissiediensten over “European Policy Principles on 
International Standardisation” (SEC(2001)1296),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 februari 1999 over het verslag van de 
Commissie betreffende de efficiëntie en transparantie bij de Europese normalisatie in het 
kader van de nieuwe benadering1,

– gezien het verslag van de Commissie van 13 mei 1998 over de efficiëntie en transparantie 
bij de Europese normalisatie in het kader van de nieuwe benadering (COM(1998)0291),

– gezien Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
2006 betreffende de financiering van de Europese normalisatie2,

– gezien 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 
voorschriften3,

– gezien Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de 
normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie4,

– gezien de Overeenkomst van Wenen van juni 1991 betreffende technische samenwerking 
tussen ISO en CEN en de Overeenkomst van Dresden van september 1996 betreffende de 
uitwisseling van technische gegevens tussen CENELEC en IEC, 

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
(A7-0000/2010) en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie,

A. overwegende dat het Europese normalisatiestelsel een centraal onderdeel is geweest bij de 
totstandbrenging van de interne markt, met name door het gebruik van normen op 
essentiële wetgevingsgebieden in het kader van de “nieuwe benadering”, die deel uitmaakt 
van het nieuwe wetgevingskader,

B. overwegende dat het huidige rechtskader heeft bijgedragen tot het succes van de Europese 
normalisatie, die de ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt van Europese normen waaraan 
alle economische actoren behoefte hebben om een soepele werking van de interne markt 
te garanderen, de wereldhandel en de markttoegang te vergemakkelijken en een duurzame 
groei en het concurrentievermogen te stimuleren,

                                               
1 PB C 150 van 28.5.1999, blz. 624.
2 PB L 315 van 15.11.2006, blz. 9.
3 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.
4 PB L 36 van 7.2.1987, blz. 31.
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C. overwegende dat het Europese normalisatiestelsel een sleutelrol speelt als men wil 
voorzien in de toenemende behoefte in het Europese beleid en de Europese wetgeving aan 
normen die kunnen zorgen voor productveiligheid, toegankelijkheid, innovatie, 
interoperabiliteit en milieubescherming,

D. overwegende dat in het verslag-Monti over een nieuwe strategie voor de interne markt 
wordt onderstreept dat het nodig is het Europese normalisatieproces te herzien, waarbij de 
voordelen van het huidige systeem moeten blijven bestaan en het juiste evenwicht moet 
worden gevonden tussen de Europese en de nationale dimensie,

E. overwegende dat de Europese normalisatie – wil zij kunnen voorzien in de toekomstige 
behoeften van bedrijfsleven en consumenten en wil zij alle potentiële voordelen kunnen 
opleveren ter ondersteuning van openbare en maatschappelijke doelstellingen - zich moet 
aanpassen aan de veranderingen die een gevolg zijn van de mondialisering, 
klimaatverandering, de opkomst van nieuwe economische spelers en de ontwikkeling van 
de technologie,

Inleiding

1. is verheugd over het voornemen van de Commissie om het Europese normalisatiestelsel 
zodanig te herzien dat zijn vele succesvolle onderdelen blijven bestaan, tekortkomingen 
worden gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de Europese en de 
nationale dimensie; onderstreept dat bij de beoogde herziening moet worden uitgegaan 
van de sterke kanten van het bestaande stelsel, die een stevige basis voor verbeteringen 
vormen, en moet worden afgezien van radicale veranderingen die de kernwaarden van het 
stelsel zouden aantasten;

2. spreekt zijn lof uit over het verslag van het panel van deskundigen voor de herziening van 
het Europese normalisatiestelsel (EXPRESS); verzoekt Europese en nationale 
normalisatieorganisaties, de lidstaten en de Commissie de daarin opgenomen strategische 
aanbevelingen uit te voeren om te komen tot een Europees normalisatiestelsel dat aan 
maatschappelijke en economische behoeften beantwoordt en zijn vooraanstaande rol in 
het mondiale normalisatiesysteem kan blijven spelen;

3. benadrukt dat het voorstel van de Commissie tot herziening van het huidige rechtskader 
voor de Europese normalisatie vergezeld moet gaan van een strategiedocument waarin een 
breed kader wordt vastgesteld voor maatregelen op Europees en nationaal niveau, 
waaronder concrete voorstellen voor de verbeteringen die niet via een herziening van de 
wetgeving kunnen worden gerealiseerd; onderstreept dat een dergelijk strategiedocument 
zich niet mag beperken tot de aanbevelingen die in het EXPRESS-verslag worden gedaan;

4. steunt de Commissie in haar voornemen om in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie de beginselen op te nemen die vermeld staan in de overeenkomst van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake technische handelsbelemmeringen (transparantie, 
openheid, onpartijdigheid, consensus, efficiëntie, relevantie en consistentie), teneinde een 
sterkere toepassing daarvan binnen het Europese normalisatiestelsel te bereiken;

5. onderstreept evenwel dat deze beginselen op zichzelf geen voldoende waarborg vormen 
dat kleine en middelgrote ondernemingen en maatschappelijke belanghebbenden – met 
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name vertegenwoordigers van gezondheids- en veiligheids-, consumenten- en 
milieubelangen – adequaat vertegenwoordigd zijn in het normalisatieproces; beschouwt 
daarom de toevoeging van het beginsel van “evenwichtige vertegenwoordiging” als een 
essentieel onderdeel, aangezien het, telkens wanneer het openbaar belang in het geding is, 
van het grootste belang is de standpunten van alle belanghebbenden op evenwichtige 
wijze mee te wegen, in het bijzonder bij de ontwikkeling van normen die bedoeld zijn als 
ondersteuning van wetgeving en beleid van de EU;

6. wijst erop dat normen weliswaar hebben bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van 
de kwaliteit en veiligheid van goederen, maar dat hun beschikbaarheid op het gebied van 
diensten geenszins gelijke tred houdt met het economisch belang en het potentieel van 
deze sector; merkt met name op dat het aantal nationale normen voor diensten dat de 
afgelopen jaren in Europa is ontwikkeld, het aantal Europese normen dat voor deze sector 
is opgesteld verre overtreft;

7. erkent dat normen voor diensten vaak een antwoord zijn op specifieke nationale 
omstandigheden en dat de ontwikkeling van deze normen verband houdt met de behoeften 
van de markt; onderstreept evenwel dat de ontwikkeling van Europese normen voor 
diensten, zoals bepaald in Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne 
markt, de verdere harmonisatie in de dienstensector ten goede zal komen, Europese 
diensten transparanter, kwalitatief beter en concurrerender zal maken en de concurrentie, 
de innovatie, het slechten van handelsbelemmeringen en de consumentenbescherming zal 
bevorderen;

8. steunt daarom het voornemen van de Commissie om normen voor diensten op te nemen in 
het rechtskader voor de Europese normalisatie, omdat daarmee niet alleen de 
kennisgeving is gegarandeerd van alle nationale dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de interne markt zouden kunnen vormen, maar ook 
een behoorlijke rechtsgrond is gegeven op basis waarvan de Commissie de Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's) - te weten CEN, CENELEC en het Europees Instituut 
voor telecommunicatienormen (ETSI) – kan verzoeken normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

Invulling van het Europese normalisatiestelsel

a) Algemene punten

9. bevestigt dat de Europese normalisatie ter ondersteuning van de wetgeving in het kader 
van de “nieuwe benadering” een succesvol en essentieel instrument is gebleken bij de 
voltooiing van de interne markt; merkt op dat het aantal normalisatiemandaten ter 
ondersteuning van wetgeving op andere terreinen dan die welke onder de “nieuwe 
benadering” vallen, de laatste jaren is toegenomen, wat erop duidt dat op een brede scala 
van EU-beleidsterreinen voor dit model is gekozen; acht het wenselijk het gebruik van 
normen op andere wetgevings- en beleidsgebieden buiten de interne markt uit te breiden, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken gebieden, 
overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving;

10. stelt dat het van het grootste belang is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen 
wetgeving en normalisatie om onjuiste interpretaties met betrekking tot de doelstellingen 
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van de wet en het gewenste beschermingsniveau te voorkomen; onderstreept dat de 
Europese wetgever bij het vaststellen van essentiële vereisten in regelgeving uiterst 
waakzaam en precies moet zijn, terwijl de Commissie de doelstellingen van het 
normalisatiewerk duidelijk en nauwkeurig in de mandaten moet afbakenen; onderstreept 
dat de rol van normalisatie-instanties zich moet beperken tot het vaststellen van de 
technische middelen voor de verwezenlijking van de door de wetgever omschreven 
doelstellingen, onder waarborging van een hoog beschermingsniveau;

11. dringt er bij de Commissie op aan verbeterde systemen voor de coördinatie van het 
normalisatiebeleid en de desbetreffende activiteiten te ontwikkelen en te gebruiken, die 
alle overheidsaspecten van het normalisatieproces dienen te bestrijken, vanaf de 
voorbereiding en verstrekking van mandaten, via toezicht op het werk van de technische 
comités om te waarborgen dat de opgestelde normen voldoen aan de essentiële vereisten 
van de respectieve wetgeving, tot de formele goedkeuring, publicatie en toepassing van de 
normen;

12. onderstreept de belangrijke rol van de “deskundigen nieuwe benadering”, die moeten 
nagaan of geharmoniseerde normen in overeenstemming zijn met de desbetreffende EU-
wetgeving; wijst erop dat deze deskundigen momenteel worden geselecteerd door en 
werkzaam zijn binnen de ENO’s, hetgeen een aanzienlijke administratieve last voor deze 
organisaties betekent en soms aanleiding is voor bezorgdheid onder de belanghebbenden 
over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het proces; verzoekt daarom de 
Commissie te onderzoeken of herziening van de bestaande procedures geboden is; is 
voorts van mening dat de Commissie een procedure moet vaststellen om ervoor te zorgen 
dat gemandateerde normen in overeenstemming zijn met ander EU-beleid en –wetgeving 
buiten het toepassingsgebied van de “nieuwe benadering”;

b) Verbetering van de toegang tot het normalisatieproces

13. beschouwt het beginsel van nationale delegatie als een hoeksteen van het Europese 
normalisatiestelsel, met name binnen het proces van normontwikkeling door CEN en 
CENELEC; stelt evenwel vast – zoals in de studie over de toegang tot normalisatie wordt 
bevestigd – dat in de allermeeste Europese landen de maatschappelijke belanghebbenden 
niet of nauwelijks bij het normalisatieproces betrokken worden;

14. moedigt Europese en nationale normalisatieorganen daarom aan de daadwerkelijke 
participatie van alle belanghebbenden in het normalisatieproces te bevorderen en te 
vergemakkelijken, met name van vertegenwoordigers van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO’s), consumenten (met inbegrip van gehandicapten en kwetsbare 
consumenten), milieubeschermers, werknemers en organisaties die andere 
maatschappelijke belangen behartigen;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen al sinds de jaren negentig wordt erkend – de 
rechtstreekse participatie van maatschappelijke belangengroepen op Europees niveau te 
waarborgen om hun opvattingen doeltreffender naar voren te brengen, gezien het feit dat 
zij nog steeds zwak zijn vertegenwoordigd in nationale technische comités; stelt dat, 
aangezien er bij het versterken van de participatie van maatschappelijke belangengroepen 
op nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze belangengroepen vertegenwoordigen, ten minste 
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tot 2020 moet worden gehandhaafd;

16. is van mening dat deze Europese organisaties een sterkere rol binnen de ENO’s moeten 
krijgen; spreekt de aanbeveling uit om, onverminderd het beginsel van nationale delegatie, 
aan al deze organisaties een stem toe te kennen in de technische comités van de ENO’s, 
mist zij geassocieerde leden of samenwerkende partners van de ENO’s zijn en op 
technisch niveau hebben deelgenomen aan het werk aan het betrokken onderwerp; is 
tevens van mening dat aan deze organisaties onder dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de formele goedkeuring van normen, waarbij die stem 
niet noodzakelijkerwijs wordt meegeteld bij het bepalen van de uitslag, maar als indicator 
moet dienen van de mate waarin een bepaalde norm door alle belanghebbende wordt 
gesteund;

17. juicht de recente ontwikkelingen in de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) 
toe, met name het model dat is gebruikt voor de ontwikkeling van de ISO 26000-norm 
inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de nationale normalisatieorganen 
slecht één vertegenwoordiger uit elk van de zes aangewezen categorieën belanghebbenden
(industrie, consumenten, regering, werknemers, NGO’s, SSRO (diensten, ondersteuning, 
onderzoek en overige)) naar de betrokken werkgroep mochten afvaardigen;

18. is van mening dat soortgelijke procedures met een vooraf bepaald aantal zetels voor de 
diverse organisaties van belanghebbenden een aanzienlijke verbetering zouden opleveren 
in vergelijking met de traditionele wijze van normalisatie ter ondersteuning van EU-beleid 
en –wetgeving; stelt dat, hoewel het momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, deze benadering onverwijld door de ENO’s 
moet worden onderzocht als alternatief voor de opstelling van normen op terreinen van 
openbaar belang, om zo een evenwichtig besluitvormingsproces te waarborgen; stelt voor 
dat het comité uit hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger daarvan) besluit of het bij de 
uitvoering van een mandaat gebruik maakt van dit alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van belanghebbenden essentieel is; onderstreept dat een 
dergelijk model niet van invloed zou zijn op het beginsel van nationale delegatie, omdat 
de ontwerpnorm nog steeds door nationale spiegelcomités behandeld zou worden en via 
een gewogen stemming door de nationale normalisatieorganen (NNO’s) zou worden 
goedgekeurd;

c) Versterking van het beginsel van nationale delegatie

19. wijst erop dat de NNO’s weliswaar een kernstuk vormen in het Europese 
normalisatiestelsel, maar dat zij aanmerkelijke onderlinge verschillen vertonen qua 
middelen, technische deskundigheid en betrokkenheid van belanghebbenden bij het 
normalisatieproces; onderstreept dat zij als gevolg van de bestaande ongelijkheden in zeer 
ongelijke mate deelnemen aan het Europese normalisatiestelsel;

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s opleidingsprogramma’s te bevorderen en alle nodige 
maatregelen te nemen om zwakkere NNO’s, die momenteel niet over een secretariaat voor 
de technische comités beschikken, in staat te stellen een actievere rol in het 
normalisatieproces te gaan spelen;

21. dringt er bij de lidstaten op aan om voor een daadwerkelijke vertegenwoordiging van alle 
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relevante belanghebbenden in de nationale technische comités te zorgen, door procedures 
voor toezicht en verslaglegging vast te stellen en, waar nodig, financiële steun aan 
zwakkere maatschappelijke belangengroepen te verstrekken om hun participatie te 
vergemakkelijken;

22. betreurt het 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 wetgeving en overheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten 
en met name bij de met het markttoezicht belaste instanties op aan om vertegenwoordigers 
te sturen naar alle nationale technische comités die zich bezighouden met de ontwikkeling
van normen ter ondersteuning van het beleid en de wetgeving van de EU; onderstreept dat 
de aanwezigheid van nationale instanties bij het debat over de ontwikkeling van normen 
van cruciaal belang is voor een goede werking van de wetgeving op de terreinen die onder 
de “nieuwe benadering" vallen, en om te voorkomen dat achteraf formele bezwaren tegen 
geharmoniseerde normen worden ingediend;

d) Toegang tot normen vergemakkelijken

23. herhaalt dat kleine en middelgrote ondernemingen de ruggengraat van de Europese 
economie vormen, maar dat hun betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd gelijkloopt
met hun economisch belang; benadrukt dat normen zo moeten worden ontworpen en 
aangepast dat rekening wordt gehouden met de kenmerken en werkomgeving van KMO’s, 
met name kleine, micro- en ambachtelijke bedrijven; is verheugd over de recente 
initiatieven van de Europese en nationale normalisatie-instanties om uitvoering te geven 
aan de aanbevelingen in de studie over de toegang van KMO’s tot de Europese 
normalisatie; onderstreept dat verdere maatregelen moeten worden genomen om te 
garanderen dat KMO’s ten volle kunnen meewerken bij de ontwikkeling van normen en 
deze normen voor KMO’s goed toegankelijk zijn;

24. stelt dat de toegang van gebruikers tot Europese normen die zijn ontwikkeld ter 
ondersteuning van het beleid en de wetgeving van de EU, een belangrijke kwestie is die 
nader onderzoek vereist; is van mening dat er moet worden nagedacht over verschillende 
tariefsystemen voor particuliere/industriële normen en geharmoniseerde/gemandateerde 
normen; verzoekt met name de NNO's de kosten te verlagen door middel van speciale 
tarieven en door pakketten normen tegen een gereduceerde prijs aan te bieden, en andere 
mogelijkheden te onderzoeken om de toegang te verbeteren, vooral voor KMO’s;

25. onderstreept dat normen begrijpelijk en gebruiksvriendelijk moeten zijn, zodat zij door de 
gebruikers beter kunnen worden toegepast; acht het van essentieel belang om, waar van 
toepassing, het buitensporig grote aantal kruisreferenties tussen normen te verminderen en 
iets te doen aan de moeilijkheden die momenteel bestaan bij het vaststellen welke groep 
normen van toepassing is op een bepaald product of procedé; verzoekt de nationale en 
Europese normalisatie-instanties en handelsverenigingen gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik van normen;

Normalisatie ter ondersteuning van innovatie en een duurzaam concurrentievermogen in 
een gemondialiseerde omgeving

26. erkent dat normalisatie de benutting van nieuwe technologieën weliswaar in belangrijke 
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mate kan vergemakkelijken, maar dat de overdracht van O&O-resultaten met het oog op 
de ontwikkeling van normen grote gaten vertoont; onderstreept dat er verbetering moet 
komen in de onderlinge relatie en samenwerking tussen normalisatiemedewerkers, 
innovatiedeskundigen, de academische wereld en onderzoekskringen; onderstreept dat 
door het in normen opnemen van nieuwe kennis, met name afkomstig uit door de overheid 
gefinancierde onderzoeks- en innovatieprogramma’s, de innovatie en het 
concurrentievermogen zullen worden bevorderd;

27. verzoekt de lidstaten bij openbare aanbestedingen gebruik te maken van Europese normen 
om de kwaliteit van openbare diensten te verbeteren en innoverende technologieën te 
stimuleren; onderstreept evenwel dat het gebruik van normen niet mag leiden tot extra 
belemmeringen, met name voor kleine bedrijven die aan een openbare 
aanbestedingsprocedure willen deelnemen;

28. erkent dat fora en consortia een aanzienlijke bijdrage leveren aan het normalisatiesysteem 
door specificaties met een mondiale relevantie op te stellen, die vaak meer openstaan voor 
innoverende technologieën; wijst erop dat, met name in de ICT-sector, een aantal fora en 
consortia zich heeft ontwikkeld tot mondiale organisaties die op basis van open, 
transparante en op consensus berustende ontwikkelingsprocessen specificaties opstellen 
die op brede schaal worden toegepast; is van mening dat de ENO’s en de fora/consortia 
naar samenwerking bij de planning van hun activiteiten moeten streven door normen naar 
het meest geschikte niveau over te brengen (internationaal of Europees), om voor 
samenhang te zorgen en versnippering of dubbel werk te voorkomen; verzoekt de ENO’s 
een beter mechanisme de ontwikkelen en toe te passen om specificaties van fora/consortia 
als Europese normen te kunnen goedkeuren, hetgeen geen beperking mag inhouden van de 
mogelijkheid om deze rechtstreeks aan internationale normalisatieorganisaties voor te 
leggen om een meer mondiale status te verkrijgen: 

29. benadrukt dat het nodig is de positie van Europa in de normalisatiewereld te beschermen 
en te versterken, om de ontwikkeling van internationale normen met een werkelijk 
mondiale relevantie te bevorderen, de handel te vergemakkelijken en het Europese 
concurrentievermogen te vergroten;

30. verzoekt Europese belanghebbenden en NNO’s zich opnieuw te committeren aan 
internationale normalisatie, teneinde kapitaal te slaan uit de vooraanstaande rol van 
Europa en zich als initiator van voordelen te verzekeren op de wereldmarkten; 
onderstreept dat er tussen Europese belanghebbenden en NNO’s een betere coördinatie op 
technisch en politiek vlak moet plaatsvinden;

°

° °

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.



PR\819699NL.doc 11/15 PE442.975v01-00

NL

TOELICHTING

I. Achtergrond

Dit verslag heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het debat dat momenteel plaatsvindt over 
de herziening van het Europese normalisatiestelsel.

De Europese Commissie werkt op dit moment aan een “normalisatiepakket”, bestaande uit 
een wetgevingsvoorstel inzake aanpassing van het bestaande rechtskader voor de Europese 
normalisatie1 en een algemene mededeling waarin het normalisatiebeleid voor de komende 
tien jaar uiteen wordt gezet.

Ter voorbereiding van het “normalisatiepakket” heeft de Commissie vooraanstaande 
deskundigen verzocht strategische aanbevelingen te doen. Deze experts zijn bijeengebracht in 
het panel van deskundigen voor de herziening van het Europese normalisatiestelsel 
(EXPRESS), dat zijn aanbevelingen in februari 2010 naar buiten heeft gebracht in een rapport 
getiteld “Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020”.

De Commissie heeft tevens een openbare raadplegingsronde georganiseerd over de herziening 
van het Europese normalisatiestelsel (van 23 maart tot 21 mei 2010) en een effectbeoordeling 
laten uitvoeren (9 maart 2010). Het komende “normalisatiepakket” zal ook voortbouwen op 
het Witboek van 3 juli 2009 getiteld “Modernisering van de ICT-normalisatie in de EU - Hoe 
nu verder?” 

II. Algemene opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur is verheugd over het voornemen van de Commissie om het Europese 
normalisatiestelsel zodanig te herzien dat zijn vele succesvolle onderdelen blijven bestaan, 
tekortkomingen worden gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de 
Europese en de nationale dimensie.

Onderstreept dient te worden dat bij de beoogde herziening moet worden uitgegaan van de 
sterke kanten van het bestaande stelsel, die een stevige basis voor verbeteringen vormen, en 
moet worden afgezien van radicale veranderingen die de kernwaarden zouden aantasten. In 
dat opzicht is de rapporteur het niet eens met een aantal beleidsopties in de effectbeoordeling 
van de Commissie, omdat die zouden neerkomen op een volledige inspectiebeurt.

Bij de opstelling van dit verslag heeft de rapporteur de bevindingen in het EXPRESS-rapport 
in aanmerking genomen, dat een aantal belangwekkende aanbevelingen bevat. De rapporteur 
stelt echter vast dat EXPRESS er niet altijd in is geslaagd met oorspronkelijke aanbevelingen 
te komen of een consensus te bereiken over centrale kwesties, hetgeen voornamelijk is toe te 
schrijven aan de uiteenlopende en soms botsende opvattingen onder de leden van dit panel.

De rapporteur heeft ook rekening gehouden met de antwoorden die de Commissie heeft 

                                               
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.
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ontvangen tijdens de openbare raadplegingsronde over de herziening van het Europese 
normalisatiestelsel, alsmede met de conclusies van de openbare hoorzitting over de toekomst 
van de Europese normalisatie die de IMCO-Commissie op 23 juni 2010 heeft gehouden.

Tevens had de rapporteur gelegenheid in het kader van een IMCO-delegatiebezoek aan 
Genève (25-26 mei 2010) vertegenwoordigers van internationale normalisatieorganisaties te 
ontmoeten, en heeft hij uitgebreid overleg gehad met vertegenwoordigers van Europese en 
nationale normalisatieorganisaties en centrale belanghebbenden die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van normen.

III. Globaal standpunt van de rapporteur

Het potentieel dat de interne markt biedt, kan niet ten volle worden benut zonder de steun van 
een modern normalisatieproces. Het Europese normalisatiestelsel is een centraal onderdeel 
geweest bij de totstandbrenging van de interne markt, met name door het gebruik van normen 
op essentiële wetgevingsgebieden in het kader van de “nieuwe benadering”. Met behulp van 
deze wetgevingstechniek is er innovatievriendelijke regelgeving opgesteld, waarbij de 
technische specificaties die het mogelijk maken aan de wettelijke vereisten te voldoen, door 
de belanghebbende partijen zelf worden ontwikkeld en vervolgens aan de hand van de “state 
of the art” worden bijgewerkt. Dankzij de onderling overeengekomen vrijwillige normen kon 
de regelgeving worden verbeterd, kon de concurrentiepositie van het bedrijfsleven worden 
versterkt en konden handelsbelemmeringen worden geslecht.

Normalisatie speelt een sleutelrol als men tegemoet wil komen aan de toenemende behoefte in 
het Europese beleid en de Europese wetgeving aan normen die kunnen zorgen voor 
productveiligheid, toegankelijkheid, innovatie, interoperabiliteit en milieubescherming. De 
rapporteur merkt op dat het aantal normen ter ondersteuning van wetgeving buiten het 
toepassingsgebied van de “nieuwe benadering” de afgelopen jaren is toegenomen, wat 
aangeeft dat op een brede scala van EU-beleidsterreinen voor dit model is gekozen. Het is 
wenselijk het gebruik van normen op nieuwe wetgevings- en beleidsgebieden van de Unie uit 
te breiden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken gebieden, 
overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving.

De rapporteur heeft in dit ontwerpverslag een aantal specifieke aanbevelingen opgenomen die 
zich richten tot de lidstaten, de Europese Commissie en de Europese en nationale 
normalisatie-instanties en een versterking van het huidige Europese normalisatiestelsel 
beogen. Er zij op gewezen dat veel van deze voorstellen met name gelden voor 
geharmoniseerde/gemandateerde normen, die bedoeld zijn om de wetgeving en het beleid van 
de EU te ondersteunen en als zodanig het openbaar belang dienen.

In deze toelichting wil de rapporteur vooral ingaan op bepaalde aanbevelingen in het verslag 
en zo de discussies in de commissie eenvoudiger maken.

Versterking van het beginsel van nationale delegatie

De nationale normalisatieorganen (NNO’s) vormen weliswaar de ruggengraat van het 
Europese normalisatiestelsel, maar zij vertonen aanmerkelijke onderlinge verschillen qua 
middelen, technische deskundigheid en betrokkenheid van belanghebbenden. Als gevolg van 
deze ongelijkheden nemen zij in zeer ongelijke mate deel aan het Europese 
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normalisatiestelsel. De Commissie, de lidstaten en de Europese normalisatieorganisaties 
(ENO’s) dienen alle nodige maatregelen te nemen om zwakkere NNO’s in staat te stellen een 
actievere rol in het normalisatieproces te gaan spelen.

Er moet ook op worden gewezen 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 wetgeving en overheidsbeleid. De 
lidstaten en met name de met het markttoezicht belaste instanties dienen vertegenwoordigers 
te sturen naar alle nationale technische comités die zich bezighouden met de ontwikkeling van 
normen ter ondersteuning van het beleid en de wetgeving van de EU.

Het beginsel van nationale delegatie is een hoeksteen van het Europese normalisatiestelsel, 
met name binnen het proces van normontwikkeling door CEN en CENELEC. Vastgesteld 
moet echter worden – zoals in de studie over de toegang tot normalisatie wordt bevestigd –
dat in de allermeeste Europese landen de maatschappelijke belanghebbenden geen of slechts 
een zeer geringe inbreng hebben in het normalisatieproces.

Een enkele uitzondering daargelaten, is de nationale deskundigheid in 
consumentenvraagstukken, waar het op de opstelling van normen aankomt, gewoonlijk 
versnipperd over tal van organen of gewoon niet voorhanden; in de weinige landen waar 
consumenten op nationaal vlak wel participeren, worden hun opvattingen bij de invulling van 
het nationale standpunt vaak terzijde geschoven. Nog onbevredigender is de situatie bij de 
participatie van milieuorganisaties: er zijn momenteel maar twee lidstaten waar zulke 
organisaties stelselmatig een inbreng hebben bij de opstelling van normen.

De lidstaten moeten voor een daadwerkelijke vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale technische comités zorgen, door procedures voor toezicht en 
verslaglegging vast te stellen en, waar nodig, financiële steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun participatie te vergemakkelijken.

Verbetering van de toegang tot het normalisatieproces

De deelname van maatschappelijke belangengroeperingen – op het gebied van gezondheid en 
veiligheid, consumentenbescherming en milieu – verleent het stelsel een belangrijke mate van 
legitimiteit, schept een verantwoordingsplicht en een kwalitatief breder draagvlak en maakt 
Europese normen representatiever.

Aan de Europese organisaties die maatschappelijke belangen behartigen moet daarom een 
grotere rol worden toebedeeld in de Europese normalisatieorganisaties (ENO’s), om een beter 
beeld te krijgen van de opvattingen van de respectieve belanghebbenden, die op nationaal 
niveau onderbelicht blijven. Dit zou kunnen gebeuren via stemrechten, mist zij geassocieerde 
leden of samenwerkende partners van de ENO’s zijn en op technisch niveau hebben 
deelgenomen aan het werk aan het betrokken onderwerp.

Belangrijk in dit verband is ook de invoering van een alternatief systeem dat een 
evenwichtiger vertegenwoordiging van alle belangengroepen in het normalisatieproces moet 
garanderen. De rapporteur juicht de recente ontwikkelingen in de Internationale Organisatie 
voor Normalisatie (ISO) toe, met name het model dat is gebruikt voor de ontwikkeling van de 
ISO 26000-norm inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de nationale
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normalisatieorganen slecht één vertegenwoordiger uit elk van de zes aangewezen categorieën 
belanghebbenden naar de betrokken werkgroep mochten afvaardigen. Soortgelijke procedures 
met een vooraf bepaald aantal zetels voor de diverse organisaties van belanghebbenden 
zouden als alternatief kunnen dienen met het oog op de opstelling van Europese normen op 
terreinen van uitzonderlijk openbaar belang.

Toegang tot normen vergemakkelijken

Hoewel kleine en middelgrote ondernemingen de ruggengraat van de Europese economie 
vormen, gaat hun betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd gelijk op met hun economisch 
belang. Bovendien worden normen niet altijd zo ontworpen en aangepast dat rekening wordt 
gehouden met de kenmerken en werkomgeving van KMO’s, met name kleine, micro- en 
ambachtelijke bedrijven. Normen moeten dus begrijpelijk en gebruikersvriendelijk zijn zodat 
zij door alle gebruikers beter kunnen worden toegepast. Er moeten ook maatregelen worden 
genomen om te garanderen dat KMO’s ten volle kunnen meewerken bij de ontwikkeling van 
normen en deze normen voor KMO’s gemakkelijker en met minder kosten toegankelijk zijn.

Normalisatie op het gebied van diensten

Normen hebben weliswaar bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van goederen, maar hun beschikbaarheid op het gebied van diensten blijft ver 
achter bij het economisch belang en het potentieel van deze sector. Hoewel normen voor 
diensten vaak een antwoord zijn op specifieke nationale omstandigheden en de ontwikkeling 
van deze normen verband houdt met de behoeften van de markt, zal de ontwikkeling van 
Europese normen voor diensten, zoals bepaald in Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten 
op de interne markt, de verdere harmonisatie in de dienstensector ten goede komen, Europese 
diensten transparanter, kwalitatief beter en concurrerender maken en de concurrentie, de 
innovatie, het slechten van handelsbelemmeringen en de consumentenbescherming 
bevorderen.

Normalisatie ter ondersteuning van innovatie

Hoewel normalisatie de benutting van nieuwe technologieën in belangrijke mate kan 
vergemakkelijken, vertoont de overdracht van O&O-resultaten met het oog op de 
ontwikkeling van normen grote gaten. Daarom moet er verbetering komen in de onderlinge 
relatie en samenwerking tussen normalisatiemedewerkers, innovatiedeskundigen, de 
academische wereld en onderzoekskringen. Het in normen opnemen van nieuwe kennis, met 
name afkomstig uit onderzoeks- en innovatieprogramma’s met overheidsfinanciering, is 
bevorderlijk voor de innovatie en het concurrentievermogen. Europa moet zich ook actiever 
opstellen bij de bevordering van voor de hele EU geldende interoperabiliteitsnormen voor 
innoverende producten en technieken, bijv. op het gebied van koolstofarme procedés en ICT-
diensten en -technologie.

Normalisatie in een gemondialiseerde omgeving

Het Europese normalisatiebestel erkent het primaat van internationale normen. Er is echter 
behoefte aan Europese normen wanneer er geen internationale normen bestaan of deze niet 
behoorlijk aansluiten bij de Europese vereisten, met name waar deze zijn omschreven in 
Europees beleid of Europese wetgeving. Europa moet zijn positie in de normalisatiewereld 
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versterken, om de ontwikkeling van internationale normen met een werkelijk mondiale 
relevantie te bevorderen, de handel te vergemakkelijken en het Europese 
concurrentievermogen te vergroten. Verder kan de EU in het overleg met haar handelspartners 
over de handelsregelgeving een lans breken voor de methodologie van de “nieuwe 
benadering” of gelijkwaardige reguleringsmodellen die openstaan voor normalisatie.

IV. Conclusie

De rapporteur wil hier nog eens herhalen dat bij de beoogde herziening moet worden 
uitgegaan van de sterke kanten van het bestaande stelsel, die een stevige basis voor 
verbeteringen vormen, en moet worden afgezien van radicale veranderingen die de 
kernwaarden zouden aantasten. In die zin presenteert hij een aantal voorstellen om het 
systeem binnen de bestaande grenzen te verbeteren, en hij ziet uit naar verdere suggesties.


