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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta 
standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 
97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY 
muuttamisesta
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0315),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0150/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppalainen standardointi myös (2) Eurooppalainen standardointi myös 

                                               
1 EUVL C376, 22.12.2011, s. 69.
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auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä 
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Standardeilla on 
merkittävää myönteistä taloudellista 
vaikutusta, sillä ne esimerkiksi edistävät 
pääsyä toisten jäsenvaltioiden markkinoille 
sisämarkkinoilla ja kannustavat 
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tai 
markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat 
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna. Standardien avulla voidaan 
säilyttää laatu ja parantaa sitä, toimittaa 
tietoja ja varmistaa yhteentoimivuus ja -
sopivuus ja lisätä näin arvoa kuluttajien 
kannalta.

auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä 
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Eurooppalainen 
standardointi vahvistaa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisesti, jos siitä päätetään 
koordinoidusti kansainvälisten 
standardointijärjestöjen, eli 
Kansainvälisen standardoimisjärjestön 
(ISO), sähköalan kansainvälisen 
standardisointijärjestön (IEC) sekä 
Kansainvälisen teleliiton (ITU), kanssa.
Standardeilla on merkittävää myönteistä 
taloudellista vaikutusta, sillä ne esimerkiksi 
edistävät pääsyä toisten jäsenvaltioiden 
markkinoille sisämarkkinoilla ja 
kannustavat kehittämään uusia ja parempia 
tuotteita tai markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat 
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna. Standardien avulla voidaan 
säilyttää laatu ja parantaa sitä, toimittaa 
tietoja ja varmistaa yhteentoimivuus ja -
sopivuus ja lisätä näin arvoa kuluttajien 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppalaisten standardien laatimisen 
olisi jatkossakin oltava eurooppalaisten 
standardointielinten tehtävänä; niitä ovat 
Euroopan standardointikomitea (CEN), 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos 

(3) Eurooppalaista 
standardointijärjestelmää olisi jatkossakin 
organisoitava läpinäkyvyyden, 
avoimuuden, puolueettomuuden, 
yhteisymmärryksen, ylläpidon, 
käytettävyyden, laadun, vakauden, 
tehokkuuden, erityisintresseistä 
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(ETSI). riippumattomuuden, 
markkinalähtöisyyden ja yhtenäisyyden 
periaatteiden sekä tarvittaessa 
kansalliseen edustukseen perustuvan 
päätöksenteon periaatteen mukaisesti. 
Eurooppalaisten standardien laatimisen 
olisi jatkossakin oltava eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen tehtävänä; niitä 
ovat Euroopan standardointikomitea 
(CEN), Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos 
(ETSI).

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä. 
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen, sosiaalinen 
osallisuus ja innovointi yleensä. 
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä (13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä 
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yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 
'pk-yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 
on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia. 
Siksi on tärkeää parantaa niiden edustusta 
ja osallistumista standardointiprosesseissa
ja etenkin teknisissä komiteoissa.

yritysten ja etenkin pienten ja keskisuurten
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kilpailukyvyn kannalta, koska pk-yritykset 
ovat standardointijärjestelmässä
aliedustettuja eivätkä ne ole siinä 
riittävästi mukana, minkä vuoksi on 
vaarana, ettei standardeissa oteta huomioon 
pk-yritysten tarpeita ja huolia. Sen vuoksi 
on syytä lisätä kansallisen edustuksen 
periaatteen mukaisesti pk-yritysten 
osallistumista kansallisella tasolla, jolla 
ne voivat toimia tehokkaammin, koska 
kustannukset ovat alemmat eikä ole 
kieliesteitä. Siksi on tärkeää, että tällä 
asetuksella parannetaan niiden edustusta 
kansallisissa teknisissä komiteoissa ja 
osallistumista niihin sekä varmistetaan, 
että standardit ovat tosiasiallisesti niiden 
käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei 
yleisesti ottaen ole riittävää edustusta 
standardointitoimissa etenkään Euroopan 
tasolla. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi
huolehdittava siitä, että pk-yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina 
eurooppalaisessa standardoinnissa 
asianmukaiset edellytykset täyttävän
elimen välityksellä.

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei 
yleisesti ottaen ole riittävää edustusta 
eurooppalaisissa standardointitoimissa.
Sen vuoksi eurooppalaisissa teknisissä 
komiteoissa toimivien kansallisten 
edustajien olisi edustettava pk-yritysten 
etuja järjestelmällisemmin ja 
tehokkaammin. Lisäksi tällä asetuksella 
olisi huolehdittava siitä, että pk-yritykset 
osallistuvat asianmukaisesti 
eurooppalaiseen standardointiin sellaisen
elimen välityksellä, joka pitää 
tosiasiallisesti yhteyttä pk-yrityksiin ja 
niiden kansallisen tason organisaatioihin 
ja edustaa niitä asianmukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Useimpien jäsenvaltioiden 
viranomaiset eivät ole kovin 
kiinnostuneita osallistumaan standardien 
laatimisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä unionin politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukeva väline. Sen vuoksi 
tällä asetuksella pitäisi varmistaa 
viranomaisten osallistuminen kaikkiin 
kansallisiin teknisiin komiteoihin, joissa 
käsitellään komission pyytämien 
standardien laatimista tai tarkistamista. 
Kansallisten viranomaisten 
osallistuminen on erityisen tärkeää, jotta 
uuden lähestymistavan piiriin kuuluvien 
alojen lainsäädäntö toimisi 
asianmukaisesti ja jotta 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaan 
ei esitettäisi jälkikäteen vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Standardeissa olisi mahdollisimman 
pitkälle otettava huomioon 
ympäristövaikutukset tuotteiden ja 
palveluiden koko elinkaarella. Komission 
yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt 
merkittäviä ja yleisesti saatavia välineitä, 
joilla näitä vaikutuksia voidaan arvioida 
koko elinkaaren mitalta.

(16) Standardeissa olisi mahdollisimman 
pitkälle otettava huomioon 
ympäristövaikutukset tuotteiden ja 
palveluiden koko elinkaarella. Komission 
yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt 
merkittäviä ja yleisesti saatavia välineitä, 
joilla näitä vaikutuksia voidaan arvioida 
koko elinkaaren mitalta. Siksi tällä 
asetuksella olisi varmistettava, että 
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yhteinen tutkimuskeskus voi toimia 
aktiivisessa roolissa eurooppalaisessa 
standardointijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission ja eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän yhteistyön 
tulevaisuus edellyttää sitä, että tulevia 
standardeja koskevat pyynnöt suunnitellaan 
huolellisesti. Suunnittelua voitaisiin 
parantaa etenkin intressitahojen antaman 
panoksen avulla. Koska direktiivissä 
98/34/EY annetaan jo nyt mahdollisuus 
esittää eurooppalaisille 
standardointielimille pyyntö laatia 
eurooppalaisia standardeja, on paikallaan, 
että asiaa koskevaa suunnittelua 
parannetaan ja sen avoimuutta lisätään 
sisällyttämällä suunnitelma vuotuiseen 
työohjelmaan, jossa pitäisi esittää katsaus 
kaikkiin niihin standardien laatimista 
koskeviin pyyntöihin, jotka komissio aikoo 
esittää eurooppalaisille 
standardointielimille.

(17) Komission ja eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän yhteistyön 
tulevaisuus edellyttää sitä, että tulevia 
standardeja koskevat pyynnöt suunnitellaan 
huolellisesti. Suunnittelua voitaisiin 
parantaa etenkin intressitahojen antaman 
panoksen avulla. Koska direktiivissä 
98/34/EY annetaan jo nyt mahdollisuus 
esittää eurooppalaisille 
standardointijärjestöille pyyntö laatia 
eurooppalaisia standardeja, on paikallaan, 
että asiaa koskevaa suunnittelua 
parannetaan ja sen avoimuutta lisätään 
sisällyttämällä suunnitelma vuotuiseen 
työohjelmaan, jossa pitäisi esittää katsaus 
kaikkiin niihin standardien laatimista 
koskeviin pyyntöihin, jotka komissio aikoo 
esittää eurooppalaisille 
standardointijärjestöille. Koska standardit 
ovat kuitenkin ensisijaisesti 
markkinaväline, on tarpeen huolehtia 
korkeatasoisesta yhteistyöstä 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
ja komission välillä laadittaessa 
komission vuotuista eurooppalaista 
standardointia koskevaa työohjelmaa sen 
varmistamiseksi, että standardit, joiden 
laatimista komissio aikoo pyytää 
eurooppalaisilta standardointijärjestöiltä, 
ovat markkinalähtöisiä.

Or. en
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Ennen uutta standardointitehtävää 
koskevan pyynnön esittämistä tarvitaan 
myös parempaa kuulemista komission ja 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
välillä, jotta eurooppalaiset 
standardointijärjestöt voivat analysoida 
ehdotetun kysymyksen merkitystä 
markkinoiden kannalta, varmistaa, että 
siinä ainoastaan määritellään tekniset 
keinot lainsäätäjän asettamien politiikan 
tavoitteiden saavuttamiselle, ja vastata 
nopeammin siihen, pystyvätkö ne 
ryhtymään pyydettyyn 
standardointitehtävään.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta voidaan nopeuttaa 
standardointiprosessia ja helpottaa 
kaikkien asiasta kiinnostuneiden 
osapuolten osallistumista siihen, 
eurooppalaisten ja kansallisten 
standardointijärjestöjen olisi 
hyödynnettävä työmenetelmissään 
mahdollisimman laajasti tieto- ja 
viestintätekniikoita. 

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Viranomaisten olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman laajasti asiaa koskevia 
standardeja laitteiden, ohjelmistojen ja 
tietotekniikkapalvelujen hankinnoissa 
esimerkiksi valitsemalla standardit, joita 
kaikki asiasta kiinnostuneet toimittajat 
voivat noudattaa; näin voidaan lisätä 
kilpailua ja vähentää riskiä sitoutumisesta 
yhteen toimittajaan. Vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/17/EY sekä julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY täsmennetään, 
että julkisissa hankinnoissa käytettävät 
tekniset eritelmät on laadittava viittaamalla 
kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten
laatimiin teknisiin viittausjärjestelmiin, tai 
jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansalliseen suunnitteluun, laskentaan ja 
rakennusurakoiden toteuttamiseen sekä 
tuotteiden käyttämiseen liittyviin teknisiin 
eritelmiin taikka vastaaviin. Tieto- ja 
viestintätekniikan alan standardeja
kuitenkin laativat usein muut 
standardointiorganisaatiot, eivätkä ne 
kuulu mihinkään direktiiveissä 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY vahvistettuihin standardien 
ja hyväksyntien luokkaan. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää, että julkisissa hankinnoissa 
käytettävissä teknisissä eritelmissä 
voitaisiin viitata tieto- ja viestintätekniikan 

(19) Viranomaisten olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman laajasti asiaa koskevia 
teknisiä eritelmiä laitteiden, ohjelmistojen 
ja tietotekniikkapalvelujen hankinnoissa 
esimerkiksi valitsemalla tekniset eritelmät, 
joita kaikki asiasta kiinnostuneet toimittajat 
voivat noudattaa; näin voidaan lisätä 
kilpailua ja vähentää riskiä sitoutumisesta 
yhteen toimittajaan. Vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/17/EY sekä julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY täsmennetään, 
että julkisissa hankinnoissa käytettävät 
tekniset eritelmät on laadittava viittaamalla 
kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen
laatimiin teknisiin viittausjärjestelmiin, tai 
jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansalliseen suunnitteluun, laskentaan ja 
rakennusurakoiden toteuttamiseen sekä 
tuotteiden käyttämiseen liittyviin teknisiin 
eritelmiin taikka vastaaviin. Tieto- ja 
viestintätekniikan alan teknisiä eritelmiä
kuitenkin laativat usein muut 
standardointiorganisaatiot, eivätkä ne 
kuulu mihinkään direktiiveissä 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY vahvistettuihin standardien 
ja hyväksyntien luokkaan. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää, että julkisissa hankinnoissa 
käytettävissä teknisissä eritelmissä 
voitaisiin viitata tieto- ja viestintätekniikan 
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alan standardeihin, jotta voidaan reagoida 
nopeasti tieto- ja viestintätekniikan 
nopeaan kehitykseen, helpottaa 
rajatylittävien palvelujen tarjoamista ja 
edistää kilpailua sekä yhteentoimivuutta ja 
innovointia.

alan teknisiin eritelmiin, jotta voidaan 
reagoida nopeasti tieto- ja 
viestintätekniikan nopeaan kehitykseen, 
helpottaa rajatylittävien palvelujen 
tarjoamista ja edistää kilpailua sekä 
yhteentoimivuutta ja innovointia.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Joitakin tieto- ja viestintätekniikan 
alan standardeja ei laadita kaupan teknisiä 
esteitä koskevan sopimuksen liitteessä 3 
vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Sen 
vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
menettely niiden tieto- ja viestintätekniikan 
alan standardien valitsemiseksi, joita 
julkisissa hankinnoissa voitaisiin käyttää; 
tässä yhteydessä olisi kuultava laajasti 
monia erilaisia sidosryhmiä, kuten 
eurooppalaisia standardointielimiä, 
yrityksiä ja viranomaisia. Tässä 
asetuksessa olisi lisäksi vahvistettava 
ominaisuusluettelona esitettävät 
vaatimukset, joita sovelletaan tällaisiin 
standardeihin ja niiden 
laadintaprosesseihin. Vaadituilla 
ominaisuuksilla pitäisi varmistaa, että 
yleisiä poliittisia tavoitteita ja yhteiskunnan 
tarpeita kunnioitetaan, ja niiden pitäisi 
perustua Maailman kauppajärjestössä 
kansainvälisiä standardointielimiä varten 
laadittuihin kriteereihin.

(20) Joitakin tieto- ja viestintätekniikan 
alan teknisiä eritelmiä ei laadita kaupan 
teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 
liitteessä 3 vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
olisi vahvistettava menettely niiden tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien valitsemiseksi, joita julkisissa 
hankinnoissa voitaisiin käyttää; tässä 
yhteydessä olisi kuultava laajasti monia 
erilaisia sidosryhmiä, kuten eurooppalaisia 
standardointielimiä, yrityksiä ja 
viranomaisia. Tässä asetuksessa olisi 
lisäksi vahvistettava ominaisuusluettelona 
esitettävät vaatimukset, joita sovelletaan 
tällaisiin teknisiin eritelmiin ja niiden 
laadintaprosesseihin. Vaadituilla 
ominaisuuksilla pitäisi varmistaa, että 
yleisiä poliittisia tavoitteita ja yhteiskunnan 
tarpeita kunnioitetaan, ja niiden pitäisi 
perustua Maailman kauppajärjestössä 
kansainvälisiä standardointielimiä varten 
laadittuihin kriteereihin.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Valitut tieto- ja viestintätekniikan 
standardit voisivat edesauttaa 
yhteentoimivuusratkaisuista 
eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 
16 päivänä syyskuuta 2009 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 922/2009/EY 
täytäntöönpanoa; päätöksessä vahvistetaan 
kaudeksi 2010–2015 eurooppalaisten 
julkishallintojen, unionin toimielimet ja 
muut elimet mukaan luettuina, 
yhteentoimivuusratkaisuja koskeva 
ohjelma, jossa tuotetaan yhteentoimivuutta 
parantavia yhteisiä ja jaettuja ratkaisuja.

(22) Valitut tieto- ja viestintätekniikan 
tekniset eritelmät voisivat edesauttaa 
yhteentoimivuusratkaisuista 
eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 
16 päivänä syyskuuta 2009 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 922/2009/EY 
täytäntöönpanoa; päätöksessä vahvistetaan 
kaudeksi 2010–2015 eurooppalaisten 
julkishallintojen, unionin toimielimet ja 
muut elimet mukaan luettuina, 
yhteentoimivuusratkaisuja koskeva 
ohjelma, jossa tuotetaan yhteentoimivuutta 
parantavia yhteisiä ja jaettuja ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Standardointitoimien rahoituksella 
olisi voitava lisäksi kattaa standardien tai 
muiden standardointituotteiden laatimiseen 
liittyvät valmistelu- tai täydentämistoimet. 
Tämä on tarpeen erityisesti kun kyse on 
tutkimustoimista, lainsäädännön 
valmisteluun tarvittavien asiakirjojen 
laatimisesta, laboratorioiden välisten 
kokeiden suorittamisesta ja standardien 
validoinnista tai evaluoinnista. 
Standardoinnin edistämistä sekä Euroopan 
että kansainvälisellä tasolla olisi lisäksi 
jatkettava kolmansille maille annettavaan 
tekniseen apuun ja niiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvien ohjelmien kautta. 
Unionissa toimivien yritysten 
markkinoillepääsyn ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi olisi voitava myöntää 
avustuksia muille elimille 
ehdotuspyyntöjen perusteella tai 

(29) Standardointitoimien rahoituksella 
olisi voitava lisäksi kattaa standardien tai 
muiden standardointituotteiden laatimiseen 
liittyvät valmistelu- tai täydentämistoimet. 
Tämä on tarpeen erityisesti kun kyse on 
tutkimustoimista, lainsäädännön 
valmisteluun tarvittavien asiakirjojen 
laatimisesta ja laboratorioiden välisten 
kokeiden suorittamisesta. Standardoinnin 
edistämistä sekä Euroopan että 
kansainvälisellä tasolla olisi lisäksi 
jatkettava kolmansille maille annettavaan 
tekniseen apuun ja niiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvien ohjelmien kautta. 
Unionissa toimivien yritysten 
markkinoillepääsyn ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi olisi voitava myöntää 
avustuksia edellä mainittuja tehtäviä 
suorittaville elimille ehdotuspyyntöjen 
perusteella tai tarvittaessa 
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tarvittaessa hankintasopimusten avulla. hankintasopimusten avulla.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siltä osin kuin kyse on tämän asetuksen 
liitteiden muuttamisesta, jotta voidaan 
saattaa eurooppalaisten 
standardointielinten luettelot ajan tasalle, 
mukauttaa tieto- ja viestintätekniikan alan 
standardien tunnustamista koskevat 
kriteerit tekniikan kehitykseen sekä 
mukauttaa pk-yrityksiä ja yhteiskunnan 
sidosryhmiä edustaviin järjestöihin 
sovellettavat kriteerit uuteen kehitykseen 
niiden voittoa tavoittelemattoman 
luonteen ja edustavuuden suhteen. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

(33) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siltä osin kuin kyse on tämän asetuksen 
liitteiden muuttamisesta, jotta voidaan 
saattaa eurooppalaisten 
standardointielinten luettelot ajan tasalle, 
mukauttaa tieto- ja viestintätekniikan alan 
standardien tunnustamista koskevat 
kriteerit tekniikan kehitykseen sekä 
mukauttaa pk-yrityksiä ja yhteiskunnan 
sidosryhmiä edustaviin järjestöihin 
sovellettavat kriteerit uuteen kehitykseen 
niiden edustavuuden suhteen. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komission olisi delegoituja säädöksiä Poistetaan.
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valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti 
ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Direktiivejä 98/34/EY, 89/686/ETY, 
93/15/ETY, 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 
97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 
2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY 
olisi sen vuoksi muutettava.

(39) Direktiivejä 89/686/ETY, 93/15/ETY, 
94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 
98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 
2009/105/EY ja 2009/23/EY olisi sen 
vuoksi muutettava.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. 'standardilla' teknistä eritelmää, joka on 
laadittu yhteisymmärryksessä ja jonka 
tunnustettu standardointijärjestö on 
hyväksynyt toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä 
varten ja jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä:

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointijärjestön vahvistamaa 
standardia

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointijärjestön vahvistamaa 
standardia

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 
tarkoitetaan eurooppalaista standardia, joka 
on vahvistettu komission esittämän 
pyynnön perusteella unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamiseksi

c) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 
tarkoitetaan eurooppalaista standardia, joka 
on vahvistettu komission esittämän 
pyynnön perusteella unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamiseksi ja jonka viitetiedot 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä

Or. en
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Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointielimen
vahvistamaa standardia

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointijärjestön
vahvistamaa standardia

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'tieto- ja viestintätekniikan 
standardilla' tarkoitetaan tieto- ja 
viestintätekniikan alan standardia

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan 
asiakirjassa olevaa eritelmää, jossa 
vahvistetaan jokin seuraavista:

4. 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan 
asiakirjassa olevaa eritelmää, jossa 
kuvataan tuotteelta, prosessilta, palvelulta 
tai järjestelmältä edellytettävät tekniset 
vaatimukset ja jossa vahvistetaan jokin 
seuraavista:

Or. en
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Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'tieto- ja viestintätekniikan teknisellä 
eritelmällä' tarkoitetaan tieto- ja 
viestintätekniikan alan teknistä eritelmää

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. 'kansallisella standardointijärjestöllä' 
tarkoitetaan liitteessä I mainittua elintä

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansalliset standardointielimet eivät 
saa vastustaa jonkin standardointikohteen 
sisällyttämistä eurooppalaisen 
standardointielimen työohjelmaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) standardiehdotukset julkaistaan siten, 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittuneilla 

a) standardiehdotukset julkaistaan siten, 
että kansallisilla standardointijärjestöillä
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osapuolilla on mahdollisuus esittää 
huomautuksia

on mahdollisuus esittää huomautuksia

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansalliset standardointijärjestöt 
eivät saa ryhtyä eurooppalaisen 
standardin laatimisen aikana tai sen 
hyväksymisen jälkeen toimiin, jotka 
saattavat vaikuttaa suunniteltuun 
yhdenmukaistamiseen, eivätkä varsinkaan 
julkaista kyseisellä alalla uutta tai 
tarkistettua kansallista standardia, joka ei 
ole täysin voimassa olevien 
eurooppalaisten standardien mukainen.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Internetin sekä tieto- ja viestintätekniikan 

käyttö standardointijärjestelmässä
Kansallisten ja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on edistettävä 
internetin sekä tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöä standardointijärjestelmässä 
erityisesti
a) antamalla kaikkien sidosryhmien 
käyttöön helppokäyttöisen verkossa 
toimivan kuulemismekanismin, jonka 
avulla voi antaa kommentteja 
standardiluonnoksista
b) järjestämällä mahdollisuuksien 
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mukaan teknisten komiteoiden
virtuaalikokouksia (myös verkko- ja 
videokonferenssien avulla).

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 
'pk-yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on annettava 
kaikille asiaan liittyville sidosryhmille, 
viranomaiset, pienet ja keskisuuret 
yritykset, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kuluttajajärjestöt sekä ympäristöalan ja 
yhteiskunnan sidosryhmät mukaan 
luettuina, etenkin liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden välityksellä 
mahdollisuus osallistua asianmukaisella 
tavalla politiikan kehittämiseen sekä 
vähintään seuraaviin eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimisen 
vaiheisiin:

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että yritykset, 
tutkimuskeskukset sekä korkeakoulut ja 
muut oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 

2. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on huolehdittava 
siitä, että yritykset, tutkimuskeskukset, 
komission yhteinen tutkimuskeskus sekä 
korkeakoulut ja muut oikeushenkilöt ovat 
asianmukaisesti edustettuina teknisellä 
tasolla standardointitoimissa, joita 
toteutetaan poliittisesti tai teknisen 
innovoinnin kannalta merkittävillä uusilla 
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innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

aloilla, joihin liittyy merkittäviä poliittisia 
tai tekniseen innovointiin liittyviä 
näkökohtia, mikäli kyseiset oikeushenkilöt 
ovat osallistuneet kyseiseen alaan 
liittyvään hankkeeseen, jota unioni 
rahoittaa tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua niiden 
kehitykseen erityisesti seuraavien 
keinojen avulla:
a) standardien tiivistelmien antaminen 
käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
d) pk-yritysten maksuton mahdollisuus 
osallistua standardointitoimintaan.
2. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on lähetettävä eurooppalaisille 
standardointijärjestöille vuosikertomus 
toimistaan, joilla ne pyrkivät 
noudattamaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, ja kaikista muista toimista, 
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joilla ne parantavat pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua niiden 
standardointitoimintaan. Niiden on 
julkaistava kyseiset kertomukset 
verkkosivustoillaan.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Pk-yrityksiä koskevien parhaiden 

käytäntöjen vaihto
Kansallisten standardointijärjestöjen on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä, joilla ne 
pyrkivät lisäämään pk-yritysten 
osallistumista standardointitoimintaan ja 
lisäämään ja helpottamaan standardien 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Viranomaisten osallistuminen 

eurooppalaiseen standardointiin
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, erityisesti 
markkinavalvonnasta vastaavat 
viranomaiset, osallistuvat kansalliseen 
standardointitoimintaan, jonka 
tarkoituksena on laatia tai tarkistaa 
komission 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
pyytämiä standardeja.
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Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii eurooppalaista 
standardointia koskevan vuotuisen 
työohjelman, jossa esitetään ne 
eurooppalaiset standardit ja eurooppalaiset 
standardointituotteet, joiden laatimista se 
aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä 7 artiklan
mukaisesti.

1. Komissio laatii eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä ja kaikkia asiaan 
liittyviä sidosryhmiä kuultuaan 
eurooppalaista standardointia koskevan 
vuotuisen työohjelman, jossa esitetään ne 
eurooppalaiset standardit ja eurooppalaiset 
standardointituotteet, joiden laatimista se 
aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointijärjestöiltä 7 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee 1 kohdassa 
tarkoitetun työohjelman 
verkkosivustollaan ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Yhteinen tutkimuskeskus

Komission yhteinen tutkimuskeskus 
auttaa laatimaan 6 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitettua työohjelmaa ja osallistuu 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
toimintaan tarjoamalla omilla 
asiantuntemusaloillaan tieteellisen 
panoksensa sen varmistamiseksi, että 
standardeissa otetaan huomioon 
taloudellinen kilpailukyky ja sosiaaliset 
seikat, kuten ekologinen kestävyys ja 
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointijärjestöä
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
kohtuullisessa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen. Sen 
vuoksi komission pyyntö annetaan 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
ja asiaan liittyvien sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointijärjestölle
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
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laatimista varten. laatimista varten.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan standardit Tieto- ja viestintätekniikan tekniset 
eritelmät

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien käyttö

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko jäsenvaltion
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan ja 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä 
kuultuaan päättää käyttää liitteessä II 
vahvistetut vaatimukset täyttäviä tieto- ja 
viestintätekniikan teknisiä eritelmiä, jotka 
eivät ole kansallisia, eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja.

Or. en
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan standardien
käyttö julkisissa hankinnoissa

Tieto- ja viestintätekniikan teknisten 
eritelmien käyttö julkisissa hankinnoissa

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja on pidettävä 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 2342/2002 
tarkoitettuina yhteisinä teknisinä 
eritelminä.

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja tieto- ja 
viestintätekniikan teknisiä eritelmiä on 
pidettävä direktiiveissä 2004/17/EY ja 
2004/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 
2342/2002 tarkoitettuina yhteisinä 
teknisinä eritelminä.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muille elimille, joiden tehtäväksi on 
annettu suorittaa 1 kohdan a, c ja g 
alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä yhdessä 
eurooppalaisten standardointielinten
kanssa.

b) muille kansallisille ja eurooppalaisille 
elimille, joiden tehtäväksi on annettu 
suorittaa 1 kohdan a, c ja g alakohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä yhdessä 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen
kanssa.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) eurooppalaisten standardien ja 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laadun ja unionin politiikan ja 
lainsäädännön mukaisuuden 
tarkastaminen

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edellä 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten standardien ja 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatiminen ja tarkistaminen

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
eurooppalaisessa standardoinnissa.

b) eurooppalaiset standardointijärjestöt 
antavat pk-yrityksille, kuluttajajärjestöille 
sekä ympäristöalan ja yhteiskunnan
sidosryhmille mahdollisuuden osallistua
asianmukaisesti 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun eurooppalaiseen 
standardointiin.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) saatetaan liitteessä I oleva 
eurooppalaisten standardointielinten
luettelo ajan tasalle

a) saatetaan liitteessä I oleva 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen
luettelo ajan tasalle, jotta voidaan ottaa 
huomioon niiden nimien tai rakenteen 
muutokset

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) laaditaan liitteessä I a tarkoitettujen 
kansallisten standardointijärjestöjen 
luettelo ja saatetaan se ajan tasalle

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mukautetaan liitteessä II asetetut tieto-
ja viestintätekniikan alan standardien
tunnustamista koskevat kriteerit tekniikan 
kehitykseen

b) mukautetaan liitteessä II asetetut tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustamista koskevat kriteerit 
tekniikan kehitykseen

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 16 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi
1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

2. Siirretään 16 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 
2013 alkaen. Komissio laatii siirrettyä 
valtaa koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 16 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 16 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio voi kutsua liitteessä I, I a ja 
III tarkoitetut organisaatiot tai muita 
asiaan liittyviä sidosryhmiä tarkkailijoiksi 
komitean kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritysten, kuluttajajärjestöjen sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan 
sidosryhmien edustus kansallisissa 
standardointielimissä.

b) kuluttajajärjestöjen sekä ympäristöalan 
ja yhteiskunnan sidosryhmien edustus 
kansallisissa standardointijärjestöissä.

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pk-yritysten edustus 5 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio harkitsee, ovatko lisätoimet 
tarpeen eurooppalaisen standardoinnin 
rahoituksen yksinkertaistamiseksi ja 
eurooppalaisille standardointijärjestöille 
aiheutuvan hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseksi, ottaen huomioon 
19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kertomuksen. Se esittää 
johtopäätöksensä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2015 
mennessä toimitettavassa kertomuksessa 
ja antaa tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen 
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tarkistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kansallisten 
standardointielinten luettelon ja sen 
mahdolliset päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Komissio julkaisee kansallisten 
standardointijärjestöjen luettelon ja sen 
mahdolliset päivitykset verkkosivustollaan 
ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a 
Kansalliset standardointijärjestöt

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tekniset eritelmät on laatinut voittoa 
tavoittelematon organisaatio, joka on 
ammatillinen yhdistys, teollisuuden tai 
ammattijärjestö taikka jokin muu 
jäsenyyteen perustuva organisaatio, joka ei 
ole eurooppalainen, kansallinen tai 
kansainvälinen standardointielin ja joka 
asiantuntemuksensa alalla laatii tieto- ja 
viestintätekniikan alan standardeja
menettelyin, jotka täyttävät seuraavat 

2. Tekniset eritelmät on laatinut voittoa 
tavoittelematon organisaatio, joka on 
ammatillinen yhdistys, teollisuuden tai 
ammattijärjestö taikka jokin muu 
jäsenyyteen perustuva organisaatio, joka ei 
ole eurooppalainen, kansallinen tai 
kansainvälinen standardointijärjestö ja 
joka asiantuntemuksensa alalla laatii tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisiä eritelmiä
menettelyin, jotka täyttävät seuraavat 
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kriteerit: kriteerit:

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten eritelmien laatimisen perustana 
on ollut avoin päätöksenteko, johon kaikki 
niillä markkinoilla, joihin standardi
vaikuttaa, toimivat toimijat voivat 
osallistua.

Teknisten eritelmien laatimisen perustana 
on ollut avoin päätöksenteko, johon kaikki 
niillä markkinoilla, joihin tekninen 
eritelmä vaikuttaa, toimivat osapuolet
voivat osallistua.

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Liite III – a kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jolle pk-yrityksiä edustavat voittoa 
tavoittelemattomat organisaatiot ainakin 
kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioita ovat 
antaneet tehtäväksi edustaa pk-yritysten 
etuja standardointiprosessissa Euroopan 
tasolla.

iii) jolle pk-yritysten enemmistöä
edustavat voittoa tavoittelemattomat 
organisaatiot kaikissa jäsenvaltioissa ovat 
antaneet tehtäväksi edustaa pk-yritysten 
etuja standardointiprosessissa Euroopan 
tasolla.

Or. en



PR\886241FI.doc 35/38 PE478.420v01-00

FI

PERUSTELUT

Alberto Normandin muistoksi, 
koska hänen inhimilliset ja 
ammatilliset ominaisuutensa 
ylittivät kaikki standardit.

I. Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 1. kesäkuuta 2011 niin kutsutun standardointipaketin, johon kuuluu 
ehdotus asetukseksi, jolla on tarkoitus tarkistaa eurooppalaisen standardoinnin nykyisiä 
lainsäädäntöpuitteita1 ja korvata ne, vaikutusten arviointi sekä tiedonanto, jossa esitetään 
strateginen visio eurooppalaisesta standardoinnista seuraavaa vuosikymmentä varten. 

Ehdotettu säädös perustuu kahteen julkiseen kuulemiseen, jotka pidettiin vuosina 2009 ja 
2010, eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistamisesta vastuussa olevan 
asiantuntijaryhmän (EXPRESS) tekemään työhön, valkoiseen kirjaan "Tieto- ja 
viestintätekniikan standardoinnin nykyaikaistaminen EU:ssa – kehitysmahdollisuudet" sekä 
Euroopan parlamentin 21. lokakuuta 2010 antamaan päätöslauselmaan eurooppalaisen 
standardoinnin tulevaisuudesta2.

II. Esittelijän yleinen kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää siten, että se ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin 
vaatimuksen, jonka mukaan järjestelmän monet edut olisi säilytettävä, sen puutteet paikattava 
ja saavutettava oikea tasapaino eurooppalaisten, kansallisten ja kansainvälisten näkökulmien 
välillä.

Tätä mietintöä laatiessaan esittelijä on ottanut huomioon EXPRESS-asiantuntijaryhmän 
raportin, joka sisältää monia tärkeitä suosituksia, sekä vastaukset komission julkiseen 
kuulemiseen eurooppalaisen standardoinnin uudelleentarkastelusta. Esittelijä on myös ottanut 
huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 23. marraskuuta 2011 järjestämän 
julkisen kuulemistilaisuuden johtopäätökset, ja hän on kuullut laajasti kansallisten ja 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen sekä standardien kehitysprosessiin osallistuvien 
keskeisten sidosryhmien edustajia. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto (A. Pezzini) 
on myös otettu asianmukaisesti huomioon.

Esittelijä on sisällyttänyt tähän mietintöluonnokseen suhteellisen vähän tarkistuksia, joiden 

                                               
1 – Neuvoston päätös 87/95/ETY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1986, standardoinnista tietotekniikassa ja 
televiestinnässä.
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
– Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1673/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, 
eurooppalaisen standardoinnin rahoituksesta.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta 
(2010/2051(INI)).
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tarkoituksena on parantaa eurooppalaista standardointijärjestelmää sen nykyisissä rajoissa ja 
yhteistyössä neuvoston kanssa.

(a) Helpotetaan standardien saantia ja lisätään pk-yritysten osallistumista 
standardointiprosessiin

Vaikka pk-yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan, niiden osallistuminen 
standardointiin ei aina vastaa niiden taloudellista merkitystä. Standardeja ei ole aina 
suunniteltu siten, että pk-yritysten ja etenkin pienten, erittäin pienten ja käsityöläisyritysten 
erityispiirteet ja toimintaympäristö otettaisiin huomioon. Siksi on varmistettava, että 
standardit ovat helppotajuisia ja -käyttöisiä, jotta kaikki käyttäjät voivat huolehtia niiden 
täyttämisestä paremmin. Olisi ryhdyttävä toimiin myös sen varmistamiseksi, että pk-yritykset 
voivat osallistua täysipainoisesti standardien kehittämiseen ja että ne saavat standardeja 
helposti. Sen vuoksi esittelijä on esittänyt tarkistuksia, joiden yleisenä tavoitteena on lisätä 
pk-yritysten osallistumista standardointitoimintaan erityisesti kansallisella tasolla sekä 
helpottaa niiden mahdollisuuksia saada standardeja. 

(b) Varmistetaan viranomaisten osallistuminen eurooppalaiseen standardointiin

Esittelijä korostaa, että useimpien jäsenvaltioiden viranomaiset eivät osoita suurta 
kiinnostusta standardien kehittämisprosessiin, vaikka standardointi on tärkeä EU:n 
lainsäädäntöä ja politiikkaa tukeva väline. Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden ja erityisesti 
markkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten olisi lähetettävä edustajia kaikkiin 
kansallisiin teknisiin komiteoihin, joissa käsitellään komission pyytämien standardien 
kehittämistä. Kansallisten viranomaisten osallistuminen on erityisen tärkeää, jotta uuden 
lähestymistavan piiriin kuuluvien alojen lainsäädäntö toimisi asianmukaisesti ja jotta 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaan ei esitettäisi jälkikäteen vastalauseita.

(c) Mahdollistetaan yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistuminen eurooppalaiseen 
standardointiin

Esittelijä toteaa, että kansallisen delegoinnin periaate on eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän kulmakivi etenkin CENin ja Cenelecin standardien 
kehittämistyössä. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kuten monet tutkimukset 
osoittavat, yhteiskunnan eturyhmiä, kuten kuluttajia (myös vammaisia henkilöitä), 
ympäristönsuojelijoita ja työntekijöitä, edustavat sidosryhmät osallistuvat edelleen hyvin 
vähän tai eivät osallistu lainkaan kansallisten teknisten komiteoiden työhön. Sen vuoksi on 
syytä varmistaa näiden sidosryhmien suora osallistuminen Euroopan tasolla jatkamalla 
taloudellista tukea tällaisia etuja edustamaan perustetuille eurooppalaisille järjestöille. Niiden 
osallistuminen lisää järjestelmän legitimiteettiä, parantaa yhteisymmärrystä ja tekee 
eurooppalaisista standardeista edustavampia. 

(d) Standardointi palvelualalla

Standardit ovat kohentaneet merkittävästi tavaroiden laatua ja turvallisuutta, mutta 
palvelualalla standardien saatavuus ei ole likimainkaan oikeassa suhteessa alan taloudelliseen 
merkitykseen ja potentiaaliin. Palveluista sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 
2006/123/EY tarkoitettujen eurooppalaisten palvelualan standardien kehittämisellä olisi 
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jatkettava palvelualan yhdenmukaistamista, lisättävä eurooppalaisten palvelujen avoimuutta, 
laatua ja kilpailukykyä ja edistettävä kilpailua, innovointia, kaupan esteiden vähentämistä ja 
kuluttajansuojaa. Sen vuoksi esittelijä kannattaa komission ehdotusta sisällyttää palvelualan 
standardit eurooppalaisen standardoinnin oikeuspuitteisiin, koska siten saadaan 
asianmukainen oikeusperusta, jonka mukaisesti komissio voi pyytää eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä laatimaan standardeja hyvin määritellyillä ja huolellisesti arvioiduilla 
aloilla, sekä varmistaa, että palvelualan standardit ovat yhteydessä markkinoiden ja 
kuluttajien tarpeisiin ja että niissä otetaan huomioon yleinen etu.

(e) Kehitetään ja nopeutetaan eurooppalaista standardointiprosessia lisäämällä 
avoimuutta ja kuulemista 

Esittelijän mielestä on olennaisen tärkeää, että eurooppalaisia standardeja kehitetään 
kohtuullisen ajan kuluessa erityisesti aloilla, joilla standardeja tarvitaan nopeasti, jotta 
voidaan täyttää julkisen vallan toimien ja nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimukset. 
Hän kehottaa siksi eurooppalaisia ja kansallisia standardointijärjestöjä parantamaan edelleen 
tehokkuuttaan ottaen huomioon, että standardointiprosessin nopeuttamisesta ei saa aiheutua 
haittaa avoimuuden, laadun, läpinäkyvyyden ja kaikkien osapuolten yksimielisyyden 
periaatteille.

Esittelijä katsoo, että parantamalla komission ja eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
välistä kuulemista ennen tehtävän antamista voidaan osaksi nopeuttaa standardointiprosessia. 
Pyynnön perusteella järjestöt voivat analysoida ehdotetun kysymyksen merkitystä 
markkinoiden kannalta, varmistaa, että siinä ainoastaan määritellään tekniset keinot 
lainsäätäjän asettamien politiikan tavoitteiden saavuttamiselle, ja vastata nopeammin siihen, 
pystyvätkö ne ryhtymään standardointihankkeeseen. Näin ollen esittelijä ehdottaa komission, 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen ja asiaan liittyvien sidosryhmien välistä 
kuulemisvaihetta tehtävänannon valmistelun aikana, jotta voidaan varmistaa pyydettyjen 
standardien markkinalähtöisyys. Kaikkia asiaan liittyviä sidosryhmiä olisi myös kuultava 
laajasti, ennen kuin komission eurooppalaista standardointia koskeva vuotuinen työohjelma 
hyväksytään.

Esittelijä ottaa myös huomioon ehdotetun asetuksen 18 artiklassa tarkoitetun komitean 
merkityksen, koska se olisi komission ja jäsenvaltioiden välinen foorumi, jolla keskustellaan 
standardointiin liittyvistä asioista. Esittelijän mielestä komitea voisi tarvittaessa olla avoin 
kansallisten ja eurooppalaisten standardointijärjestöjen sekä kaikkien asiaan liittyvien 
sidosryhmien tarkkailijoille. 

(f) Tietotekniikan tekniset eritelmät 

Esittelijä katsoo, että foorumit ja konsortiot edistävät standardointijärjestelmää merkittävästi 
tarjoamalla kokonaisvaltaisesti relevantteja tietotekniikan teknisiä eritelmiä, joita voidaan 
usein käyttää innovatiivisissa teknologioissa. Esittelijä hyväksyy sellaisen uuden järjestelmän 
käyttöönoton, joka antaa mahdollisuuden käyttää myös muiden järjestöjen kuin 
standardointijärjestöjen laatimia eritelmiä erityisesti julkisten hankintojen alalla. On kuitenkin 
syytä korostaa, että tällaisilla eritelmillä pitäisi olla erilainen asema kuin standardeilla ja että 
prosessissa olisi kuultava eurooppalaisia standardointijärjestöjä, jotta voidaan varmistaa 
järjestelmän yhdenmukaisuus. 
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(g) Rahoitus

Esittelijä on tietoinen siitä, että EU:n nykyinen, eurooppalaista standardointia tukeva 
rahoitusjärjestelmä aiheuttaa usein turhautumista korkeiden tarkastuskustannusten ja 
maksujen hyväksymisessä tapahtuvien viivästysten vuoksi, koska haittapuolet ovat joskus 
taloudellisen tuen etuja suuremmat. Tässä ehdotuksessa komissio on pyrkinyt vähentämään 
huomattavasti eurooppalaisille standardointijärjestöille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta 
esimerkiksi esittämällä mahdollisuutta yksinkertaistaa kiinteämääräisiä korvauksia siten, että 
ne erotetaan selkeästi kaikista todellisten toteutuskustannusten tarkastuksista. Ehdotus 
merkitsee uutta askelta kohti tulosperusteista järjestelmää, jossa sovelletaan ennalta sovittuja 
indikaattoreita ja tavoitteita. Esittelijä kehottaa komissiota varmistamaan järjestelmän 
kestävän rahoituksen ja ehdottamaan rahoitusta koskevan asetuksen tulevaa tarkistamista 
ajatellen lisätoimia hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. 

III. Päätelmät

Tämän mietintöluonnoksen tarkoituksena on kattaa ehdotuksen keskeiset kysymykset, jotka 
edellyttävät tiivistä käsittelyä, ja helpottaa siten valiokuntakäsittelyä. Esittelijä varaa oikeuden 
esittää enemmän tarkistuksia tutkittuaan lisää komission ehdotusta ja järjestettyään enemmän 
kuulemisia, mutta tässä vaiheessa hänen aikomuksensa on käynnistää vilkas keskustelu 
valiokunnassa, ja hän odottaa lisäehdotuksia.


