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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om framtiden för EU:s standardisering
(2010/2051(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den offentliga utfrågning om framtiden för europeisk standardisering 
som hölls i parlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd den 
23 juni 2010,

– med beaktande av svaren på kommissionens offentliga samråd om en översyn av det 
europeiska standardiseringssystemet (som hölls 23 mars–21 maj 2010),

– med beaktande av konsekvensbedömningen av standardiseringspaketet från 
kommissionens generaldirektorat för näringsliv (den 9 mars 2010),

– med beaktande av rapporten ”Standardisation for a competitive and innovative Europe: a 
vision for 2020” från expertpanelen för översyn av det europeiska 
standardiseringssystemet (Express) (februari 2010),

– med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionens ordförande av den 
9 maj 2010, med titeln ”En ny strategi för den inre marknaden”,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010: Europa 2020, en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av en undersökning om små och medelstora företags tillgång till 
europeisk standardisering med titeln ”Enabling small and medium-sized enterprises to 
achieve greater benefit from standards and from involvement in standardization”, som 
utfördes på uppdrag av Europeiska standardiseringskommittén (Cen) och 
Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) (augusti 2009),

– med beaktande av undersökningen om tillgång till standardisering från kommissionens 
generaldirektorat för näringsliv (den 10 mars 2010),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 december 2009 om 
tillämpningen av direktiv 98/34/EG under perioden 2006–2008 (KOM(2009)0690) och 
det tillhörande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SEK(2009)1704),

– med beaktande av vitboken av den 3 juli 2009 med titeln ”Moderniserad 
IKT-standardisering i EU – Vägen framåt” (KOM(2009)0324),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 september 2008 om standardisering och 
innovation,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2008 om ökat bidrag från 
standardiseringen till innovation i EU (KOM(2008)0133),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 oktober 2004 om den 
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europeiska standardiseringens roll i EU:s politik och lagstiftning (KOM(2004)0674) och 
kommissionens tillhörande arbetsdokumentet om utmaningarna för 
europeisk standardisering,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2004 om integrering av 
miljöaspekter i europeisk standardisering (KOM(2004)0130),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 juli 2001 om 
europeiska politiska principer om internationell standardisering (SEK(2001)1296),

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 1999 om kommissionens rapport om 
effektivitet och tillförlitlighet i europeisk standardisering enligt den nya metoden1,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 13 maj 1998 om effektivitet och 
tillförlitlighet i europeisk standardisering enligt den nya metoden (KOM(1998)0291),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 
24 oktober 2006 om finansiering av europeisk standardisering2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 
om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter3,

– med beaktande av rådets beslut nr 87/95/EEG av den 22 december 1986 om 
standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation4,

– med beaktande av Wienavtalet från juni 1991 om tekniskt samarbete mellan ISO och Cen 
och Dresdenavtalet från september 1996 om utbyte av teknisk information mellan 
Cenelec och IEC,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-.../2010), och av 
följande skäl:

A. Det europeiska standardiseringssystemet har varit en central del i bildandet av den 
gemensamma marknaden, i synnerhet genom användandet av standarder, som integreras i 
den nya lagstiftningsramen, inom viktiga rättsområden under den nya metoden.

B. Det befintliga rättsliga ramen har bidragit till att göra den europeiska standardiseringen 
framgångsrik genom att göra det möjligt att utveckla de europeiska standarder som alla 
ekonomiska aktörer behöver för att säkerställa att den inre marknaden fungerar smidigt, 
underlätta för världshandeln och marknadstillträdet samt främja en hållbar utveckling och 
konkurrenskraft.

                                               
1 EGT C 150, 28.5.1999, s. 624.
2 EUT L 315, 15.11.2006, s. 9.
3 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37–48.
4 EGT L 36, 7.2.1987, s. 31–37.
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C. Det europeiska standardiseringssystemet har en nyckelroll när det gäller att möta den 
europeiska politikens och lagstiftningens allt större behov av standarder som kan 
säkerställa produktionssäkerhet, tillgänglighet, innovation, interoperabilitet och 
miljöskydd.

D. I Montirapporten om en ny strategi för den inre marknaden betonas att det är nödvändigt 
att se över standardiseringsprocessen i Europa och att bevara fördelarna med det 
nuvarande systemet, samtidigt som man behåller jämvikten mellan den europeiska och 
den nationella dimensionen.

E. För att man ska kunna möta företagens och konsumenternas behov i framtiden och kunna 
utnyttja standardiseringens alla potentiella fördelar i offentliga och samhällsnyttiga 
sammanhang, måste den europeiska standardiseringen anpassas till de nya utmaningar 
som globaliseringen, klimatförändringarna, framväxten av nya ekonomiska maktcentrum 
och teknikens utveckling medför.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte att bevara dess många fördelar, förbättra 
bristerna och hitta rätt balans mellan den europeiska och nationella dimensionen. 
Parlamentet betonar att den föreslagna översynen bör bygga vidare på fördelarna med det 
befintliga systemet då dessa utgör en stabil grund för förbättringar, och inte omfatta några
radikala förändringar som skulle underminera systemets kärnvärden.

2. Europaparlamentet lovordar rapporten från expertpanelen för översyn av det 
europeiska standardiseringssystemet (Express). Parlamentet uppmanar europeiska och 
nationella standardiseringsorganisationer, medlemsstaterna och kommissionen att införa 
strategiska rekommendationer för att ta fram ett europeiskt standardiseringssystem som 
kan möta de sociala och ekonomiska behoven och behålla sin ledande roll i det globala 
standardiseringssystemet.

3. Europaparlamentet betonar att kommissionens förslag till översyn av den nuvarande 
rättsliga ramen om europeisk standardisering måste åtföljas av ett strategidokument för att 
upprätta en heltäckande ram för åtgärder på europeisk och nationell nivå, inklusive 
konkreta förslag på de förbättringar som inte kan genomföras genom att ändra 
lagstiftningen. Parlamentet betonar att ett sådant strategidokument inte bör vara begränsat 
till de rekommendationer som finns i Expressrapporten.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att integrera principerna i 
Världshandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder (insyn, öppenhet, 
opartiskhet, samförstånd, effektivitet, relevans och konsekvens) i den rättsliga ramen för 
europeiska standardiseringen för att på så sätt stärka tillämpningen av dem i det 
europeiska standardiseringssystemet. 

5. Europaparlamentet betonar dock att dessa principer inte i sig räcker för att säkerställa att 
små och medelstora företag samt samhällets intressenter, i synnerhet de som företräder 
hälso-, säkerhets-, konsument- och miljöintressen, är tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet anser därför att man måste lägga till principen om 
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”balanserad representation” eftersom det, så snart det rör allmänhetens intressen, är 
mycket viktigt att på ett balanserat sätt ta hänsyn till alla intressenters situation, i 
synnerhet när det gäller att ta fram standarder som kan stödja EU:s lagstiftning och politik.

6. Europaparlamentet betonar att även om standarder har bidragit till att avsevärt förbättra 
säkerheten och kvaliteten på varor, så står standardiseringen på tjänsteområdet inte alls i 
proportion till denna sektors ekonomiska betydelse och potential. Parlamentet konstaterar 
i synnerhet att antalet nationella standarder för tjänster som har tagits fram i Europa under 
de senaste åren är betydligt fler än antalet europeiska standarder inom detta område.

7. Europaparlamentet är medvetet om att tjänstestandarder ofta följer nationella särdrag och 
att utvecklingen av sådana står i förhållande till marknadens behov. Parlamentet betonar 
dock att utvecklingen av europeiska tjänstestandarder, i enlighet med 
direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, kommer att främja 
harmoniseringen av tjänstesektorn, ge ökad insyn i tjänsterna i Europa samt höja deras 
kvalitet och konkurrenskraft och främja konkurrens, innovation, konsumentskydd och 
avskaffandet av handelshinder.

8. Europaparlamentet stöder därför kommissionens avsikt att inkludera tjänstestandarder i 
den rättsliga ramen för europeisk standardisering, eftersom detta inte bara kommer att 
säkerställa att alla nationella tjänstestandarder som eventuellt skulle kunna utgöra tekniska 
handelshinder på den inre marknaden uppmärksammas, utan även kommer att ge en 
rättslig grund som kommissionen kan använda för att uppmana de 
europeiska standardiseringsorganisationerna, Cen, Cenelec och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI) att utveckla standarder för tjänstesektorn.

Det europeiska standardiseringssystemets användningsområden

a) Allmänt

9. Europaparlamentet bekräftar att europeisk standardisering till stöd för lagstiftning genom 
den nya metoden har varit ett framgångsrikt och viktigt verktyg för att fullborda den inre 
marknaden. Parlamentet betonar att antalet standardiseringsmandat till stöd för annan 
lagstiftning än den som ingår i den nya metoden har tilltagit under senare år, vilket 
antyder att denna modell har införts inom en rad olika politikområden i EU. Det är 
önskvärt att vidga användningen av standarder till andra områden av unionens lagstiftning 
och politik utöver den inre marknaden, och då ta hänsyn till de berörda områdenas särdrag 
i enlighet med principerna om bättre lagstiftning.

10. Europaparlamentet vidhåller att det är mycket viktigt att upprätthålla en tydlig uppdelning 
mellan lagstiftning och standardisering för att undvika missförstånd vad gäller 
målsättningen med lagstiftningen och den önskade skyddsnivån. Parlamentet betonar att 
EU:s lagstiftare måste vara mycket försiktiga och noggranna när de nödvändiga kraven i 
förordningen definieras, samtidigt måste kommissionen tydligt och exakt definiera målen 
med det standardiseringsarbete den ger mandat för. Standardiserarnas roll bör begränsas 
till att definiera de tekniska sätten att nå de mål som lagstiftaren upprättar, samtidigt som 
de erbjuder en hög skyddsnivå.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och införa förbättrade system för 
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att samordna standardiseringspolitiken och standardiseringsverksamheten, vilka ska täcka 
alla allmänpolitiska aspekter av standardiseringsprocessen, från föreberedelsen och 
utdelningen av mandat, via bevakningen av den tekniska kommitténs arbete för att 
säkerställa att de framtagna standarderna följer respektive lagstiftning, till det formella 
antagandet, publiceringen och användandet av standarderna.

12. Europaparlamentet betonar vilken viktig roll konsulterna för den nya metoden har när det 
gäller att kontrollera att harmoniserade standarder följer respektive EU-lagstiftning. 
Parlamentet påpekar att sådana konsulter i allmänhet väljs ut av, och arbetar inom, de 
europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket lägger en betydande administrativ 
börda på dessa organisationer och ibland även medför att intressenter uttrycker oro för 
opartiskheten och oberoendet i processen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
bedöma behovet av att se över befintliga förfaranden och anser att kommissionen bör ta 
fram ett förfarande för att säkerställa att de standarder man ger mandat för även följer 
annan EU-politik och EU-lagstiftning utöver den nya metoden.

b) Förbättrad tillgång till standardiseringsprocessen

13. Europaparlamentet erkänner att principen om nationell delegering utgör en hörnsten i det 
europeiska standardiseringssystemet, i synnerhet vad gäller Cens och Cenelecs 
standardiseringsutveckling. Parlamentet noterar dock att i det stora flertalet europeiska 
länder deltar samhällets intressenter endast mycket lite, eller inte alls, i 
standardiseringsutvecklingen, vilket även bekräftas i undersökningen om tillgång till 
standardisering.

14. Europaparlamentet uppmanar därför europeiska och nationella standardiseringsorgan att 
främja och underlätta för alla intresserade parter att effektivt delta i 
standardiseringsprocessen, i synnerhet representanter för små och medelstora företag, 
konsumenter (inklusive personer med funktionshinder och utsatta konsumenter), 
miljöföreträdare, arbetare och organisationer som representerar andra samhällsintressen.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 1990-talet kända behovet av att säkerställa att 
samhällsintressenter kan delta direkt på europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter mer 
effektivt, eftersom de fortfarande är dåligt representerade i de nationella tekniska 
kommittéerna. Parlamentet står fast vid att det ekonomiska och politiska stödet för de 
europeiska organisationer som har inrättas för att representera sådana intressenter måste 
finnas kvar till åtminstone 2020, eftersom man endast har gjort mycket små framsteg för 
att öka samhällsintressenternas deltagande på nationell nivå.

16. Europaparlamentet anser att dessa europeiska organisationer måste få en starkare roll 
inom de europeiska standardiseringsorganisationerna. Parlamentet föreslår att, utan att 
bryta mot principen om nationell delegering, alla sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska standardiseringsorganisationernas tekniska organ, förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller samarbetspartner för dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå. Parlamentet anser också att sådana organisationer 
ska, på samma villkor, ges en symbolisk röst vid det formella antagandet av standarder, 
vilket inte nödvändigtvis skulle räknas med i röstresultaten men ändå ge en tydlig signal 
om hur stort stödet för en viss standard är bland alla intressenter.
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17. Europaparlamentet välkomnar den senaste utvecklingen inom 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), i synnerhet den modell som används 
för att utveckla ISO 26000-standarden om socialt ansvar, där nationella 
standardiseringsorgan fick rätt att endast nominera en representant från var och en av de 
sex intressentkategorier som hade fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, fackföreningar, icke-statliga organisationer samt 
en kategori omfattande tjänster, stöd, forskning och övriga).

18. Europaparlamentet anser att en liknande process, där man i förväg fastställer ett antal 
platser för de olika intresseorganisationerna, skulle utgöra en betydande förbättring 
jämfört med den traditionella process där standarder tas fram för att stödja EU:s politik 
och lagstiftning. Parlamentet vidhåller att trots de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan modell med många intressenter bör denna metod 
omedelbart provas av de europeiska standardiseringsorganisationerna, som ett alternativ 
till att skapa standarder av allmänintresse och i syfte att uppnå en balanserad 
beslutsprocess. 98/34-kommittén (eller dess efterföljare) bör, när den beslutar om ett 
mandat, bestämma om denna alternativa modell ska användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör komma från ett brett spektrum av intressenter. 
Parlamentet betonar att denna modell inte skulle påverka principen om nationell 
delegering eftersom utkastet till standard fortfarande skulle granskas av motsvarande 
nationella kommittéer och antas genom en viktad omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

c) Förstärkning av principen om nationell delegering

19. Europaparlamentet påpekar att trots att de nationella standardiseringsorganen utgör ett 
kärnelement i det europeiska standardiseringssystemet föreligger det betydande skillnader 
mellan dem vad gäller resurser, teknisk expertis och intressenternas engagemang i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet betonar att de befintliga ojämlikheterna skapar en 
betydande obalans som gör det svårt för dem att effektivt delta i det 
europeiska standardiseringssystemet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de 
europeiska standardiseringsorganisationerna att främja utbildningsprogram och att vidta 
alla åtgärder som behövs för att svagare nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för tekniska utskott, ska kunna spela en mer aktiv roll 
i standardiseringsprocessen.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla berörda intressenter är 
representerande på ett effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom att inrätta en 
övervaknings- och rapporteringsmekanism och, vid behov, ge ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare för dem att delta.

22. Europaparlamentet beklagar att myndigheterna i de flesta medlemsstater visar begränsat 
intresse av att delta i utvecklingen av standarder, trots att standardisering är ett viktigt 
verktyg i lagstiftandet och den förda politiken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, 
och i synnerhet tillsynsmyndigheterna på marknaden, att skicka representanter som kan 
delta i alla nationella tekniska kommittéer och som speglar utvecklingen av standarder till 
stöd för EU:s politik och lagstiftning. Nationella myndigheter måste delta i debatten om 
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utvecklingen av standarder för att den lagstiftning som omfattas av den nya metoden ska 
kunna fungera och för att undvika formella invändningar mot harmoniserade standarder i 
efterhand.

d) Förenklad tillgång till standarder

23. Europaparlamentet upprepar att trots att små och medelstora företag utgör ryggraden i den 
europeiska ekonomin motsvaras deras deltagande i standardiseringen inte alltid av deras 
ekonomiska betydelse. Parlamentet betonar att standarder bör utformas och antas så att de 
tar hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda egenskaper och förhållanden, 
och då i synnerhet småföretag, mikroföretag och hantverksföretag. De europeiska och 
nationella standardiseringsorganen har tagit ett välkommet initiativ genom att införa de 
rekommendationer som gjordes i undersökningen av små och medelstora företag i den 
europeiska standardiseringen. Parlamentet betonar att man bör vidta ytterligare åtgärder 
för att säkerställa att små och medelstora företag kan delta fullt ut i utvecklingen av 
standarder och ha tillräcklig tillgång till dem.

24. Europaparlamentet vidhåller att användarnas tillgång till utvecklingen av 
europeiska standarder till stöd för EU:s politik och lagstiftning är en viktig fråga som bör 
utredas ytterligare. Parlament anser att olika prissättningssystem bör övervägas för privata 
standarder respektive industristandarder samt för harmoniserade standarder och mandat. 
Vidare uppmanas framför allt de nationella standardiseringsorganen att sänka kostnaderna 
genom specialpriser och mängdrabatter på standarder samt att undersöka ytterligare sätt 
att förbättra tillgången för framför allt små och medelstora företag.

25. Europaparlamentet betonar att standarder bör vara tydliga och lätta att använda så att de 
kan utnyttjas av användarna på ett bättre sätt. Parlament anser att det är nödvändigt att i 
tillämpliga fall minska det stora antalet korsreferenser mellan standarder och att åtgärda 
de nuvarande problemen med att identifiera vilken standardgrupp som är relevant för en 
viss produkt eller process. Nationella standardiseringsorgan och branschorganisationer 
uppmanas att tillhandahålla användarvänlig vägledning för användningen av standarder.

Standardisering till stöd för innovation och hållbar konkurrenskraft i en globaliserad värld

26. Europaparlamentet erkänner att även om standardisering kan vara en viktig faktor för att 
utnyttja ny teknik så finns det en betydande lucka i överförandet av resultat från forskning 
och utveckling till utvecklingen av standarder. Parlamentet betonar behovet av att 
förbättra den ömsesidiga förståelsen och samarbetet mellan standardiserare, innovatörer, 
akademiker och forskare samt betonar att införandet av ny kunskap i standardiseringen, i 
synnerhet från offentligt finansierade forsknings- och innovationsprogram, kommer att 
främja innovationen och konkurrenskraften.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda europeiska standarder vid 
offentliga upphandlingar för att förbättra kvaliteten på de offentliga tjänsterna och främja 
innovativ teknik. Parlamentet betonar dock att användningen av standarder inte får 
medföra ytterligare hinder, i synnerhet inte för småföretag som vill delta i offentliga 
upphandlingar.

28. Europaparlamentet erkänner att forum och konsortier ger ett betydande bidrag till 
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standardiseringssystemen genom att ge specifikationer med global relevans, vilka ofta är 
mer mottagliga för innovativ teknik. Parlamentet påpekar att ett antal forum och 
konsortier inom framför allt IKT-branschen har utvecklats till globala organisationer som 
tar fram allmänt tillämpade specifikationer genom en öppen, transparent och 
konsensusbaserad utvecklingsprocess. De europeiska standardiseringsorganisationerna 
och forumen/konsortierna måste hitta ett sätt att samarbeta runt planeringen av sin 
verksamhet genom att standarder överförs till den mest lämpliga nivån, dvs. internationell 
eller europeisk nivå, för att nå enhällighet och undvika uppsplittring och dubbla 
standarder. Parlamentet uppmanar de europeiska standardiseringsorganisationerna att 
utveckla och införa en förbättrad mekanism för att anta specifikationer från 
forum/konsortier som europeisk standard, samtidigt som detta inte får begränsa 
möjligheterna att lämna in dem direkt till internationella standardiseringsorganisationer 
för att försöka nå en mer global status.

29. Europaparlamentet betonar behovet av att skydda och stärka Europas ställning i det 
internationella standardiseringsarbetet för att främja utvecklingen av internationella 
standarder med verkligt global relevans, underlätta handeln samt öka
Europas konkurrenskraft. 

30. Europaparlament uppmanar de europeiska intressenterna och nationella 
standardiseringsorganen att öka sitt engagemang i den internationella standardiseringen 
för att kunna utnyttja EU:s ledarskap och få fördelar av att agera först på 
världsmarknaderna. Parlamentet betonar behovet av bättre samordning mellan europeiska 
intressenter och nationella standardiseringsorgan i den internationella standardiseringen på 
teknisk och politisk nivå.

°

°       °

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

I. Bakgrund

Syftet med detta betänkande är att ge ett bidrag till den pågående debatten om en översyn av 
det europeiska standardiseringssystemet.

Kommissionen arbetar för närvarande med ett ”standardiseringspaket” som kommer att 
innehålla ett lagstiftningsförslag som syftar till att se över den befintliga lagstiftningen om 
europeisk standardisering1 samt ett övergripande meddelande om standardiseringspolitiken 
för de kommande tio åren. 

I föreberedelsen av sitt ”standardiseringspaket” har kommissionen bett nyckelexperter att ge 
strategiska rekommendationer. Dessa experter samlades i expertpanelen för översyn av det
europeiska standardiseringssystemet (Express) och gav sina rekommendationer i 
februari 2010 i en rapport med namnet ”Standardisation for a competitive an innovative 
Europe: a vision for 2020”. 

Kommissionen har även genomfört ett allmänt samråd om översynen av det 
europeiska standardiseringssystemet (genomfördes den 23 mars–21 maj 2010) och inlett en 
konsekvensanalys (den 9 mars 2010). Det kommande ”standardiseringspaketet” kommer att 
bygga vidare på vitboken om modernisering av IKT-standardiseringen i EU från den 
3 juli 2009.

II. Föredragandens allmänna anmärkningar

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte att bevara dess många fördelar, förbättra bristerna 
och hitta rätt balans mellan den europeiska och nationella dimensionen.

Det bör betonas att den föreslagna översynen bör bygga vidare på fördelarna med det 
befintliga systemet då dessa utgör en stabil grund för förbättringar, och inte omfatta några 
radikala förändringar som skulle underminera systemets kärnvärden. Av denna anledning har 
föredraganden invändningar mot ett antal politiska alternativ i kommissionens 
konsekvensanalys, eftersom de skulle medföra en total omstrukturering av systemet.

När detta betänkande sammanställdes tog föredragande hänsyn till de resultat som 
presenterades i Expressrapporten och som innehåller ett antal betydelsefulla 
rekommendationer. Föredraganden påpekar dock att Express inte alltid har lyckats ta fram nya 

                                               
1 – Rådets beslut 87/95/EG av den 22 december 1986 om standardisering inom området 
informationsteknologi och telekommunikation
– Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och föreskrifter
– Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 oktober 2006 om finansiering av 
europeisk standardisering
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rekommendationer eller nå enighet i viktiga frågor, vilket framför allt förklaras av de många 
olika, och i bland motstridiga, intressen som dess medlemmar företräder. 

Föredraganden tog även hänsyn till svaren i kommissionens offentliga samråd om översynen 
av det europeiska standardiseringssystemet samt till slutsatserna från den offentliga utfrågning 
om framtiden för europeisk standardisering som hölls i parlamentets utskott för den inre 
marknaden och konsumentskydd den 23 juni 2010. 

Föredraganden hade dessutom möjlighet att träffa representanter för internationella 
standardiseringsorganisationer i samband med utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydds besök i Genève (25–26 maj 2010) och har haft djupgående överläggningar 
med representanter för europeiska och nationella standardiseringsorgan och viktiga 
intressenter i standardiseringsutvecklingen. 

III. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Den inre marknadens fulla potential kan inte utnyttjas utan stöd av en modern 
standardiseringsprocess. Det europeiska standardiseringssystemet har varit en central del av 
bildandet av den gemensamma marknaden, i synnerhet genom användandet av standarder 
inom viktiga rättsområden under den nya metoden. Denna lagstiftningsteknik har varit ett 
viktigt verktyg för att införa innovationsfrämjande regleringar, där tekniska specifikationer 
som gör det möjligt att följa rättsliga krav utvecklas av intressenterna själva och uppdateras 
för att ta hänsyn till den senaste tekniken. De frivilliga standarder som man gemensamt har 
kommit överens om har medfört bättre regleringar, stimulerat företagens konkurrenskraft och 
tagit bort handelshinder. 

Standardiseringen har en nyckelroll när det gäller att möta den europeiska politikens och 
lagstiftningens allt större behov av standarder som kan säkerställa produktionssäkerhet, 
tillgänglighet, innovation, interoperabilitet och miljöskydd. Föredraganden betonar att antalet 
standarder till stöd för annan lagstiftning än den som ingår i den nya metoden har tilltagit 
under senare år, vilket visar att denna modell har införts inom en rad olika politikområden i 
EU. Det är önskvärt att vidga användningen av standarder till andra områden av unionens 
lagstiftning och politik, och då ta hänsyn till de berörda områdenas särdrag i enlighet med 
principerna om bättre lagstiftning. 

I sitt förslag till betänkande har föredragande inkluderat ett antal specifika rekommendationer 
som riktar sig till medlemsstaterna, kommissionen och de europeiska och nationella 
standardiseringsorganen i syfte att stärka det befintliga europeiska standardiseringssystemet. 
Det bör betonas att många av dessa förslag i synnerhet gäller harmoniserade standarder och 
mandat som syftar till att stödja EU:s lagstiftning och politik, och därför är av stor betydelse 
för allmänheten. 

I denna motivering vill föredraganden fokusera på vissa rekommendationer i rapporten för att 
främja debatten i utskottet.

Förstärkning av principen om nationell delegering

Visserligen utgör de nationella standardiseringsorganen ryggraden i det 
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europeiska standardiseringssystemet, men det finns ändå betydande skillnader mellan dem 
vad gäller resurser, teknisk expertis och intressenters deltagande. Dessa ojämlikheter skapar 
en betydande obalans i deras deltagande i det europeiska standardiseringssystemet. 
Kommissionen, medlemsstaterna och de europeiska standardiseringsorganen bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att hjälpa de svagare av de nationella standardiseringsorganen att 
spela en mer aktiv roll i standardiseringsprocessen. 

Det bör påpekas att myndigheterna i de flesta medlemsstater inte visar mycket intresse av att 
delta i utvecklingen av standarder, trots att standardisering är ett viktigt verktyg i lagstiftandet 
och den förda politiken. Medlemsstaterna, och i synnerhet tillsynsmyndigheterna på 
marknaden, bör skicka representanter som kan delta i alla nationella tekniska kommittéer som 
speglar utvecklingen av standarder till stöd för EU:s politik och lagstiftning. 

Principen om nationell delegering utgör en hörnsten i det 
europeiska standardiseringssystemet, i synnerhet vad gäller Cens och Cenelecs 
standardiseringsutveckling. Observera dock att i en stor majoritet av EU-länderna deltar 
samhällets intressenter inte alls eller mycket lite i standardiseringsprocessen, vilket även 
bekräftas i undersökningen om tillgång till standardisering.

Med några få undantag är de nationella konsumentgruppernas deltagande i standardiseringen 
splittrat över många olika organ eller helt enkelt obefintligt, och i det fåtal länder där 
konsumenterna trots allt deltar på ett effektivt sätt på nationell nivå filtreras deras åsikter ofta 
bort när man tar fram den nationella ståndpunkten. Situationen är ännu mer otillfredsställande 
när det gäller att involvera intressenter som representerar miljöfrågor. För närvarande finns 
det bara två medlemsstater där miljöorganisationer systematiskt deltar i 
standardiseringsprocessen. 

Medlemsstaterna bör se till att alla berörda intressenter är representerande på ett effektivt sätt 
i de nationella tekniska utskotten genom att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och vid behov ge ekonomiskt stöd till svagare samhällsintressenter 
för att underlätta deras deltagande.

Förbättrad tillgång till standardiseringsprocessen

Om samhällets intressenter deltar i standardiseringsprocessen som representanter för hälso-, 
säkerhets-, konsument- och miljöintressen ökar detta legitimiteten och ansvarsskyldigheten, 
ger ökat samförstånd och gör att de europeiska standarderna blir mer representativa.

De europeiska organisationer som representerar samhällsintressen måste därför ges en större 
roll i de europeiska standardiseringsorganisationerna för att bättre ta till vara åsikterna från de 
intressenter som är svaga på nationell nivå. Detta kan innefatta rösträtt förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller samarbetspartner för dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå.

I detta sammanhang är det också viktigt att man inför ett alternativt system som kan garantera 
att alla intressenter representeras på ett mer jämlikt sätt i standardiseringsprocessen. 
Föredraganden välkomnar den senaste utvecklingen inom Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), i synnerhet den modell som används för att utveckla 
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ISO 26000-standarden om socialt ansvar, där nationella standardiseringsorgan fick rätt att 
endast nominera en representant från var och en av de sex intressentkategorier som hade 
fastställs. Liknande förfaranden med många olika intressenter, där ett förutbestämt antal 
platser har avsatts för varje intresseorganisation, skulle även kunna användas i utvecklingen 
av europeiska standarder som är av särskilt allmänintresse. 

Förenklad tillgång till standarder

Även om små och medelstora företag utgör ryggraden i den i europeiska ekonomin motsvarar 
deras deltagande i standardiseringen inte alltid deras ekonomiska betydelse. Standarder 
utformas och antas inte heller alltid med hänsyn till de små och medelstora företagens 
särskilda egenskaper och förhållanden, i synnerhet inte förhållandena hos småföretag, 
mikroföretag och hantverksföretag. Det är därför nödvändigt att se till att standarderna är 
tydliga och lätta att använda så att de på ett bättre sätt kan införas av alla användare. Man bör 
även vidta åtgärder för att se till att de små och medelstora företagen fullt ut deltar i 
utvecklingen av standarder och får lättare och billigare tillgång till dem. 

Standardisering på tjänsteområdet

Standarder har bidragit till att avsevärt förbättra säkerheten och kvaliteten på varor, men på 
tjänsteområdet står inte standardiseringen alls i proportion till denna sektors ekonomiska 
betydelse och potential. Även om tjänstestandarder är anpassade till nationella egenskaper och 
utvecklingen av dem hör ihop med behoven på marknaden, så kommer utvecklingen av 
europeiska tjänstestandarder, i enlighet med direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 
marknaden, att främja harmoniseringen av tjänstesektorn, ge ökad insyn i och höjd kvalitet på 
tjänsterna i Europa samt höja deras konkurrenskraft, liksom främja konkurrens, innovation, 
konsumentskydd och avskaffandet av handelshinder.

Standardisering till stöd för innovation

Trots att standardisering kan vara en viktig faktor för att utnyttja ny teknik så finns det en 
betydande lucka i överförandet av F&U-resultat till standardutvecklingen. Den ömsesidiga 
förståelsen och samarbetet mellan standardiserare, innovatörer, akademiker och forskare 
måste därför förbättras. Genom att införa ny kunskap i standardiseringen, i synnerhet genom 
offentligt finansierade forsknings- och innovationsprogram, främjas innovation och 
konkurrenskraft. EU bör även spela en mer aktiv roll i främjandet av EU-övergripande 
interoperativa standarder för innovativa produkter och ny teknik, för till exempel 
koldioxidsnåla tjänster och produkter eller tjänster och produkter på IKT-området.

Standardisering i en globaliserad värld

I det europeiska standardiseringssystemet erkänns de internationella standardernas företräde. 
Det behövs dock europeiska standarder inom de områden där internationella standarder 
saknas eller inte möter EU:s behov på ett tillfredsställande sätt, i synnerhet de behov som 
EU:s politik och lagstiftning medför. EU bör förstärka sin position inom den internationella 
standardiseringen för att främja utvecklingen av standarder med verkligt global relevans, 
underlätta handeln och förbättra Europas konkurrenskraft. Dessutom bör Europa främja den 
nya metoden eller liknande regleringsmodeller för att införa standarder i regleringen av sitt 
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handelsutbyte med EU:s handelspartner. 

IV. Slutsats

Föredraganden vill återigen betona att den pågående debatten om översynen av det 
europeiska standardiseringssystemet bör bygga vidare på styrkan i det befintliga systemet, 
vilket utgör en stabil bas för förbättringar, och inte omfatta radikala förändringar som skulle 
kunna underminera dess kärnvärden. Av denna anledning lägger föredraganden fram förslag 
för att förbättra systemet inom dess nuvarande gränser, och ser fram emot ytterligare förslag.


