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*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG 
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0315),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0150/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
21 september 20111

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den europeiska standardiseringen 
bidrar dessutom till att stimulera företags 

(2) Den europeiska standardiseringen 
bidrar dessutom till att stimulera företags 

                                               
1 EUT C 376, 22.12.2011, s. 69.
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konkurrenskraft genom att främja bland 
annat den fria rörligheten för varor och 
tjänster, driftskompatibilitet mellan 
nätverk, kommunikationsmedel, teknisk 
utveckling och innovation. Standarder ger 
betydande positiva ekonomiska effekter, 
t.ex. genom att underlätta det ekonomiska 
utbytet på den inre marknaden och 
uppmuntra utveckling av nya och bättre 
produkter eller marknader och bättre 
leveransbetingelser. Därmed ökar 
standarder normalt konkurrensen, minskar 
produktions- och försäljningskostnader och 
gynnar ekonomin som helhet. Standarder 
kan bibehålla och öka kvaliteten, ge 
information samt garantera kompatibilitet, 
vilket innebär ett mervärde för 
konsumenterna.

konkurrenskraft genom att främja bland 
annat den fria rörligheten för varor och 
tjänster, driftskompatibilitet mellan
nätverk, kommunikationsmedel, teknisk 
utveckling och innovation. Den europeiska 
standardiseringen stärker det europeiska 
näringslivets globala konkurrenskraft om 
den etableras i samordning med de 
internationella 
standardiseringsorganisationerna, dvs. 
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), 
Internationella elektrotekniska 
kommissionen (IEC) och Internationella 
teleunionen (ITU). Standarder ger 
betydande positiva ekonomiska effekter, 
t.ex. genom att underlätta det ekonomiska 
utbytet på den inre marknaden och 
uppmuntra utveckling av nya och bättre 
produkter eller marknader och bättre 
leveransbetingelser. Därmed ökar 
standarder normalt konkurrensen, minskar 
produktions- och försäljningskostnader och 
gynnar ekonomin som helhet. Standarder 
kan bibehålla och öka kvaliteten, ge 
information samt garantera kompatibilitet, 
vilket innebär ett mervärde för 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska standarder bör fortsätta att 
antas av de europeiska 
standardiseringsorganen, dvs. den 
europeiska standardiseringskommittén 
(CEN), den europeiska kommittén för 
elektroteknisk standardisering (Cenelec) 
och det europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI).

(3) Det europeiska 
standardiseringssystemet bör även i 
fortsättningen organiseras i enlighet med 
principerna om insyn, öppenhet, 
opartiskhet, samförstånd, underhåll, 
tillgänglighet, kvalitet, stabilitet, 
ändamålsenlighet, oberoende i 
förhållande till särintressen, 
marknadsrelevans, konsekvens samt, i 
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förekommande fall, nationell 
representation vid beslutsfattandet.
Europeiska standarder bör fortsätta att 
antas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, dvs. 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN), Europeiska kommittén för 
elektroteknisk standardisering (Cenelec) 
och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI).

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Standarder kan underlätta det 
europeiska politiska arbetet med viktiga 
samhällsfrågor, som klimatförändring, en 
hållbar resursanvändning, en åldrande 
befolkning och innovation i allmänhet. 
Genom att driva på utvecklingen av 
europeiska eller internationella standarder 
för varor och tekniker på dessa nya 
marknader skulle Europa kunna skapa en 
konkurrensfördel för sina företag och 
underlätta handeln.

(12) Standarder kan underlätta det 
europeiska politiska arbetet med viktiga 
samhällsfrågor, som klimatförändringarna, 
en hållbar resursanvändning, en åldrande 
befolkning, delaktighet i samhället och 
innovation i allmänhet. Genom att driva på 
utvecklingen av europeiska eller 
internationella standarder för varor och 
tekniker på dessa nya marknader skulle 
Europa kunna skapa en konkurrensfördel 
för sina företag och underlätta handeln.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Standarder är viktiga verktyg för 
företag, särskilt små och medelstora 
företag. Dessa är dock inte tillräckligt 
delaktiga i standardiseringssystemet, vilket 
innebär att det finns risk för att 

(13) Standarder är viktiga verktyg för
konkurrenskraften för företag, särskilt 
små och medelstora företag. Dessa är dock
underrepresenterade och inte tillräckligt 
delaktiga i standardiseringssystemet, vilket 
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standarderna inte tar hänsyn till små och 
medelstora företags behov och
betänkligheter. Därför måste små och 
medelstora företag bli bättre företrädda 
inom och mer delaktiga i
standardiseringsprocessen, särskilt i de 
tekniska kommittéerna.

innebär att det finns risk för att 
standarderna inte tar hänsyn till små och 
medelstora företags behov och intressen.
Det är därför nödvändigt att öka de små 
och medelstora företagens deltagande på 
nationell nivå, där de kan åstadkomma 
mer eftersom kostnaderna är lägre och 
det inte finns några språkbarriärer, i 
enlighet med principen om nationell 
delegering. Följaktligen är det viktigt att 
denna förordning gör att små och 
medelstora företag blir bättre företrädda 
inom och mer delaktiga i de nationella
tekniska kommittéerna, och att den säkrar 
en verklig tillgång till standarder för små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De europeiska standarderna är extremt 
viktiga för de små och medelstora företag
konkurrenskraft, men i allmänhet är dessa 
företag underrepresenterade i 
standardiseringsverksamheten, i synnerhet 
på europeisk nivå. Därför bör denna 
förordning säkerställa att små och 
medelstora företag företräds på lämpligt 
sätt i den europeiska 
standardiseringsprocessen av en enhet med
lämpliga kvalifikationer.

(14) De europeiska standarderna är extremt 
viktiga för de små och medelstora
företagens konkurrenskraft, men i 
allmänhet är dessa företag 
underrepresenterade i den europeiska
standardiseringsverksamheten. Därför bör
nationella ombud i de europeiska tekniska 
kommittéerna företräda de små och 
medelstora företagens intressen på ett mer 
systematiskt och effektivt sätt. Dessutom 
bör denna förordning säkerställa att små 
och medelstora företag deltar på lämpligt 
sätt i den europeiska 
standardiseringsprocessen genom en enhet
som har konkreta kontakter med och 
verkligen är representativ för de små och 
medelstora företagen och deras 
organisationer på nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I de flesta medlemsstater visar 
myndigheterna begränsat intresse av att 
delta i utvecklingen av standarder, trots 
att standardiseringen är ett viktigt verktyg 
för att stödja unionens politik och 
lagstiftning. Därför bör denna förordning 
säkra deltagande från myndigheternas 
sida i alla nationella tekniska kommittéer 
på ett sätt som avspeglar en utveckling 
eller översyn av europeiska standarder 
som begärts av kommissionen. De 
nationella myndigheternas medverkan är 
särskilt viktig för att lagstiftningen på de 
områden som omfattas av ”den nya 
metoden” ska fungera korrekt och för att 
formella invändningar mot 
harmoniserade standarder i efterhand ska 
kunna undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Standarderna bör så vitt möjligt ta 
hänsyn till miljöpåverkan under 
produkternas och tjänsternas hela livscykel. 
Viktiga och allmänt tillgängliga redskap 
för att bedöma påverkan under hela 
livscykeln har utvecklats av 
kommissionens gemensamma 
forskningscentrum.

(16) Standarderna bör så vitt möjligt ta 
hänsyn till miljöpåverkan under 
produkternas och tjänsternas hela livscykel. 
Viktiga och allmänt tillgängliga redskap 
för att bedöma påverkan under hela 
livscykeln har utvecklats av 
kommissionens gemensamma 
forskningscentrum (JRC). Denna 
förordning bör alltså garantera att JRC 
kan spela en aktiv roll i det europeiska 
standardiseringssystemet.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det krävs noggrann planering av 
framtida begäranden om att utarbeta 
standarder för att samarbetet mellan 
kommissionen och det europeiska 
standardiseringssystemet ska vara 
livskraftigt. Planeringen kan förbättras, 
bland annat med hjälp av synpunkter från 
berörda parter. Eftersom det enligt direktiv 
98/34/EG redan går att begära att 
europeiska standardiseringsorgan ska 
utarbeta europeiska standarder är det 
lämpligt att införa en bättre och öppnare 
planering genom ett årligt arbetsprogram 
som bör innehålla en översikt över alla 
begäranden om standarder som 
kommissionen har för avsikt att överlämna 
till europeiska standardiseringsorgan.

(17) Det krävs noggrann planering av 
framtida begäranden om att utarbeta 
standarder för att samarbetet mellan 
kommissionen och det europeiska 
standardiseringssystemet ska vara 
livskraftigt. Planeringen kan förbättras, 
bland annat med hjälp av synpunkter från 
berörda parter. Eftersom det enligt direktiv 
98/34/EG redan går att begära att 
europeiska standardiseringsorganisationer
ska utarbeta europeiska standarder är det 
lämpligt att införa en bättre och öppnare 
planering genom ett årligt arbetsprogram 
som bör innehålla en översikt över alla 
begäranden om standarder som 
kommissionen har för avsikt att överlämna 
till europeiska 
standardiseringsorganisationer. Eftersom 
standarder främst är ett marknadsverktyg 
är det dock nödvändigt att säkerställa ett 
omfattande samarbete mellan de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
kommissionen när denna fastställer sitt
årliga arbetsprogram för europeisk 
standardisering, i syfte att säkerställa att 
de standarder som kommissionen avser att 
begära av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna är 
marknadsorienterade.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Bättre samråd mellan 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna är 
också nödvändigt före en begäran om 
utarbetande av en ny standard, så att de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna kan 
analysera marknadsrelevansen för det 
föreslagna ämnesområdet och se till att 
detta begränsas till en definition av vilka 
tekniska medel som ska användas för att 
uppnå lagstiftarens politiska mål samt 
snabbare ge svar på frågan om de kan åta 
sig det begärda standardiseringsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) För att påskynda 
standardiseringsprocessen och underlätta 
samtliga berörda parters deltagande i 
denna process bör de europeiska och de 
nationella 
standardiseringsorganisationerna på 
bästa möjliga sätt använda informations-
och kommunikationsteknik i sina 
arbetsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Myndigheter bör på bästa möjliga sätt 
använda hela utbudet av relevanta 
standarder vid upphandling av 
maskinvara, programvara och IT-tjänster, 
t.ex. genom att välja standarder som kan 
tillämpas av alla berörda leverantörer, för 
att ge större utrymme för konkurrens och 
minska risken för inlåsning. Enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 
samordnar förfarandena vid upphandling 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster ska 
de tekniska specifikationerna vid offentlig 
upphandling vara utformade genom en 
hänvisning till sådana nationella standarder 
som genomför europeiska standarder, 
europeiska tekniska godkännanden, 
gemensamma tekniska specifikationer, 
internationella standarder, andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 
europeiska standardiseringsorganen eller, 
om sådana inte finns, till nationella 
standarder eller nationella tekniska 
godkännanden, eller till nationella tekniska 
specifikationer om projektering, beräkning 
och utförande av byggentreprenader samt 
materialanvändning, eller motsvarande. 
Standarder inom IKT-området utarbetas 
dock ofta av andra organisationer som 
utvecklar standarder och faller därför inte 
inom någon av de kategorier av standarder 
och godkännanden som fastställs i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
Det är därför nödvändigt att föreskriva att 
tekniska specifikationer för offentlig 
upphandling ska kunna hänvisa till 
standarder på IKT-området, för att hänga 
med i den snabba utvecklingen på det 
området, underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande tjänster samt främja 

(19) Myndigheter bör på bästa möjliga sätt 
använda hela utbudet av relevanta tekniska 
specifikationer vid upphandling av 
maskinvara, programvara och IT-tjänster, 
t.ex. genom att välja tekniska 
specifikationer som kan tillämpas av alla 
berörda leverantörer, för att ge större 
utrymme för konkurrens och minska risken 
för inlåsning. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster
samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster ska 
de tekniska specifikationerna vid offentlig 
upphandling vara utformade genom en 
hänvisning till sådana nationella standarder 
som genomför europeiska standarder, 
europeiska tekniska godkännanden, 
gemensamma tekniska specifikationer, 
internationella standarder, andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna eller, 
om sådana inte finns, till nationella 
standarder eller nationella tekniska 
godkännanden, eller till nationella tekniska 
specifikationer om projektering, beräkning
och utförande av byggentreprenader samt 
materialanvändning, eller motsvarande.
Tekniska specifikationer inom 
IKT-området utarbetas dock ofta av andra 
organisationer som utvecklar standarder 
och faller därför inte inom någon av de 
kategorier av standarder och godkännanden 
som fastställs i direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG. Det är därför nödvändigt att 
föreskriva att tekniska specifikationer för 
offentlig upphandling ska kunna hänvisa 
till tekniska specifikationer på 
IKT-området, för att hänga med i den 
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konkurrens, driftskompatibilitet och 
innovation.

snabba utvecklingen på det området, 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande tjänster samt främja 
konkurrens, driftskompatibilitet och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vissa standarder på IKT-området har 
inte utvecklats i enlighet med kriterierna i 
bilaga 3 till överenskommelsen om 
tekniska handelshinder. Därför bör man i 
denna förordning fastställa ett förfarande 
för urval av standarder inom IKT-området 
som kan användas vid offentlig 
upphandling. Förfarandet bör innefatta ett 
omfattande samråd med ett brett spektrum 
av berörda parter, bland annat de 
europeiska standardiseringsorganen, 
företag och myndigheter. Förordningen bör 
även innehålla krav i form av en 
förteckning över attribut för sådana 
standarder och därmed sammanhängande 
standardiseringsprocesser. Dessa attribut 
bör säkerställa att hänsyn tas till 
offentligpolitiska mål och samhällsbehov 
och bör bygga på de kriterier som 
utarbetats inom WTO för internationella 
standardiseringsorganisationer.

(20) Vissa tekniska specifikationer på 
IKT-området har inte utvecklats i enlighet 
med kriterierna i bilaga 3 till 
överenskommelsen om tekniska 
handelshinder. Därför bör man i denna 
förordning fastställa ett förfarande för urval 
av tekniska specifikationer inom 
IKT-området som kan användas vid 
offentlig upphandling. Förfarandet bör 
innefatta ett omfattande samråd med ett 
brett spektrum av berörda parter, bland 
annat de europeiska 
standardiseringsorganen, företag och 
myndigheter. Förordningen bör även 
innehålla krav i form av en förteckning 
över attribut för sådana tekniska 
specifikationer och därmed 
sammanhängande utvecklingsprocesser. 
Dessa attribut bör säkerställa att hänsyn tas 
till offentligpolitiska mål och 
samhällsbehov och bör bygga på de 
kriterier som utarbetats inom WTO för 
internationella 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De utvalda standarderna inom 
IKT-området skulle kunna bidra till 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 922/2009/EG av den 
16 september 2009 om lösningar för att 
uppnå interoperabilitet mellan europeiska 
offentliga förvaltningar (ISA), som för 
perioden 2010–2015 inrättar ett program 
för kompatibla lösningar för europeiska 
offentliga förvaltningar samt för 
EU-institutioner och EU-organ som 
erbjuder gemensamma och delade 
lösningar som underlättar 
driftskompatibilitet.

(22) De utvalda tekniska specifikationerna
inom IKT-området skulle kunna bidra till 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 922/2009/EG av den 
16 september 2009 om lösningar för att 
uppnå interoperabilitet mellan europeiska 
offentliga förvaltningar (ISA), genom vilket 
det för perioden 2010–2015 inrättas ett 
program för kompatibla lösningar för 
europeiska offentliga förvaltningar samt 
för EU-institutioner och EU-organ för att 
erbjuda gemensamma och delade lösningar 
som underlättar driftskompatibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Finansieringen av 
standardiseringsverksamheten bör även 
kunna täcka verksamhet som förbereder 
eller kompletterar fastställandet av 
standarder eller andra 
standardiseringsprodukter. Det handlar 
bland annat om forskning, utarbetande av 
förberedande dokument för lagstiftning,
prov som sker i samarbete mellan olika 
laboratorier och validering eller 
utvärdering av standarder. Man bör också 
fortsätta att främja standardisering på 
europeisk och internationell nivå genom 
program för tekniskt stöd till och 
samarbete med tredjeländer. För att 
förbättra tillgången till marknaderna och 
öka konkurrenskraften hos företagen i 
Europeiska unionen bör det finnas 
möjlighet att bevilja bidrag till andra 
organ efter inbjudan att lämna förslag 

(29) Finansieringen av 
standardiseringsverksamheten bör även 
kunna täcka verksamhet som förbereder 
eller kompletterar fastställandet av 
standarder eller andra 
standardiseringsprodukter. Detta är 
nödvändigt främst för forskning, 
utarbetande av förberedande dokument för 
lagstiftning och prov som sker i samarbete 
mellan olika laboratorier. Man bör också 
fortsätta att främja standardisering på 
europeisk och internationell nivå genom 
program för tekniskt stöd till och 
samarbete med tredjeländer. För att 
förbättra tillgången till marknaderna och 
öka konkurrenskraften hos företagen i 
unionen bör det finnas möjlighet att bevilja 
bidrag till de enheter som utför den 
verksamhet som anges ovan efter inbjudan 
att lämna förslag eller, om så krävs, genom 
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eller, om så krävs, genom att tilldela 
kontrakt.

att tilldela kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att uppdatera förteckningarna över 
europeiska standardiseringsorgan, anpassa 
kriterierna för erkännande av standarder 
inom IKT-området till den tekniska 
utvecklingen samt anpassa kriterierna för 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag och samhällsaktörer till 
vidare utveckling när det gäller deras icke-
vinstdrivande karaktär och
representativitet bör kommissionen ges 
befogenhet att anta ändringar av bilagorna 
till denna förordning i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Det är mycket 
viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå.

(33) För att uppdatera förteckningarna över 
europeiska standardiseringsorgan, anpassa 
kriterierna för erkännande av standarder 
inom IKT-området till den tekniska 
utvecklingen samt anpassa kriterierna för 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag och samhällsaktörer till 
vidare utveckling när det gäller deras 
representativitet bör kommissionen ges 
befogenhet att anta ändringar av bilagorna 
till denna förordning i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Det är mycket 
viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, 
i god tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Kommissionen bör när den utarbetar 
och upprättar delegerade akter se till att 
relevanta dokument samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt översänds till 

utgår
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Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Direktiven 98/34/EG, 89/686/EEG, 
93/15/EEG, 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG och 
2009/23/EG bör därför ändras i enlighet 
med detta.

(39) Direktiven 89/686/EEG, 93/15/EEG, 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/105/EG och 2009/23/EG bör därför 
ändras i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. standard: en teknisk specifikation för 
upprepad eller fortlöpande tillämpning, 
som inte är tvingande och som tillhör 
någon av följande typer:

1. standard: en teknisk specifikation som 
har fastställts i samförstånd och godkänts 
av en erkänd organisation för upprepad 
eller fortlöpande användning, som inte är 
tvingande och som tillhör någon av 
följande typer av standarder:

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) internationell standard: en standard som 
fastställts av ett internationellt 
standardiseringsorgan,

a) internationell standard: en standard som 
antagits av en internationell 
standardiseringsorganisation,
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(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) europeisk standard: en standard som 
fastställts av ett av de europeiska 
standardiseringsorganen,

b) europeisk standard: en standard som 
antagits av en av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna,
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) harmoniserad standard: en europeisk 
standard som antagits på kommissionens 
begäran för tillämpningen av unionens 
harmoniserade lagstiftning,

c) harmoniserad standard: en europeisk 
standard som antagits på kommissionens 
begäran för tillämpningen av 
unionslagstiftning om harmonisering och 
till vilken en hänvisning offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning,

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) nationell standard: en standard som 
fastställts av ett nationellt 
standardiseringsorgan,

d) nationell standard: en standard som 
antagits av en nationell
standardiseringsorganisation,
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(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) IKT-standard: en standard inom 
området informations- och 
kommunikationsteknik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. teknisk specifikation: en specifikation 
som ingår i ett dokument som fastställer 
något av följande:

4. teknisk specifikation: en specifikation 
som ingår i ett dokument som föreskriver 
de tekniska krav som en produkt, process, 
tjänst eller ett system ska uppfylla och 
som fastställer något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. teknisk specifikation på IKT-området: 
en teknisk specifikation inom området 
informations- och kommunikationsteknik.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. nationell 
standardiseringsorganisation: ett organ 
som anges i bilaga Ia.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Nationella standardiseringsorgan får 
inte invända mot att ett ämne för 
standardisering innefattas i ett europeiskt 
standardiseringsorgans arbetsprogram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utkast till standarder offentliggörs på ett 
sätt som gör det möjligt för parter 
etablerade i andra medlemsstater att lämna 
synpunkter, och

a) utkast till standarder offentliggörs på ett 
sätt som gör det möjligt för andra 
nationella standardiseringsorganisationer
att lämna synpunkter, och

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under utarbetandet av en europeisk 
standard eller efter att denna godkänts 
ska de nationella 
standardiseringsorganisationerna inte 
vidta någon åtgärd som kan skada den 
avsedda harmoniseringen, och i synnerhet 
inte på det aktuella området offentliggöra 
en ny eller reviderad nationell standard 
som inte helt överensstämmer med en 
befintlig europeisk standard.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Användning av internet och informations-

och kommunikationsteknik inom 
standardiseringssystemet

De nationella och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna ska 
främja användningen av internet och 
informations- och kommunikationsteknik 
inom standardiseringssystemet, särskilt 
genom att
a) förse samtliga intressenter med ett 
användarvänligt, internetbaserat 
konsultationssystem där kommentarer till 
utkast till standarder kan lämnas,
b) så långt det är möjligt anordna 
virtuella möten (bl.a. med hjälp av webb-
eller videokonferenser) för tekniska 
kommittéer.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska standardiseringsorganen
ska se till att små och medelstora företag, 
konsumentorganisationer och miljö- och 
samhällsaktörer företräds på ett adekvat
sätt, bland annat genom de organisationer 
som anges i bilaga III, på politisk 
beslutsnivå och minst i följande etapper av 
utarbetandet av europeiska standarder och 
europeiska standardiseringsprodukter:

1. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna ska se 
till att samtliga relevanta intressenter, 
däribland myndigheter, små och 
medelstora företag, 
konsumentorganisationer och miljö- och 
samhällsaktörer, kan delta på lämpligt sätt, 
särskilt genom de organisationer som 
anges i bilaga III, på politisk beslutsnivå 
och minst i följande etapper av 
utarbetandet av europeiska standarder och 
europeiska standardiseringsprodukter:

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska standardiseringsorganen
ska se till att företag, forskningscentrum 
och universitet samt andra juridiska 
personer är tillräckligt väl företrädda på
teknisk nivå i standardiseringsverksamhet 
som gäller ett framväxande område med 
betydande politisk eller tekniskt innovativ 
betydelse, om berörda juridiska personer 
deltagit i ett projekt som har samband med 
området och finansieras av unionen inom 
ett flerårigt arbetsprogram för verksamhet 
inom forskning och teknisk utveckling.

2. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna ska se 
till att företag, forskningscentrum, 
kommissionens gemensamma 
forskningscentrum, universitet och andra 
juridiska personer är tillräckligt väl 
företrädda på teknisk nivå i 
standardiseringsverksamhet som gäller ett 
framväxande område med betydande 
politisk eller tekniskt innovativ betydelse, 
om berörda juridiska personer deltagit i ett 
projekt som har samband med området och 
finansieras av unionen inom ett flerårigt 
arbetsprogram för verksamhet inom 
forskning, innovation och teknisk 
utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Små och medelstora företags tillgång till 

standarder
1. De nationella 
standardiseringsorganisationerna ska 
främja och underlätta tillgången till 
standarder och utarbetandet av dessa för 
små och medelstora företag, särskilt 
genom att
a) på sina webbplatser avgiftsfritt 
tillhandahålla sammanfattningar av 
standarder,
b) tillämpa särskilda taxor för standarder 
till små och medelstora företag samt 
tillhandahålla samlingar av standarder 
till ett lägre pris,
c) i sina årliga arbetsprogram ange vilka 
standardiseringsprojekt som är av särskilt 
intresse för små och medelstora företag,
d) låta små och medelstora företag delta 
gratis i standardiseringsverksamhet.
2. De nationella 
standardiseringsorganisationerna ska 
överlämna en årlig rapport till de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna om 
vilka åtgärder de vidtagit för att följa de 
krav som fastställs i punkt 1 ovan samt 
om alla andra åtgärder som är avsedda att 
öka de små och medelstora företagens 
deltagande i deras 
standardiseringsverksamhet. De ska 
offentliggöra denna rapport på sina 
webbplatser.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Utbyte av bästa praxis för små och 

medelstora företag
De nationella 
standardiseringsorganisationerna ska 
utbyta bästa praxis i syfte att öka de små 
och medelstora företagens deltagande i 
standardiseringsverksamheten och främja 
och underlätta användningen av 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5c
Myndigheters deltagande i det europeiska 

standardiseringsarbetet
Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheter, i synnerhet 
marknadstillsynsmyndigheter, deltar i 
nationell standardiseringsverksamhet som 
syftar till att utarbeta eller se över 
standarder som begärts av kommissionen 
i enlighet med artikel 7.1.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett årligt 
arbetsprogram för europeisk 
standardisering där det ska anges vilka 
europeiska standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter som 
kommissionen har för avsikt att begära från 
de europeiska standardiseringsorganen
enligt artikel 7.

1. Efter samråd med de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
samtliga relevanta intressenter ska 
kommissionen anta ett årligt arbetsprogram 
för europeisk standardisering där det ska 
anges vilka europeiska standarder och 
europeiska standardiseringsprodukter som 
kommissionen har för avsikt att begära från 
de europeiska 
standardiseringsorganisationerna i 
enlighet med artikel 7.1.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska göra det 
arbetsprogram som avses i punkt 1 
tillgängligt på sin webbplats och 
översända det till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Det gemensamma forskningscentrumet

Kommissionens gemensamma 
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forskningscentrum ska bidra till 
utarbetandet av det arbetsprogram som 
avses i artikel 6.1 och delta i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
verksamhet genom att tillhandahålla 
vetenskaplig information inom sina 
fackområden, i syfte att se till att 
standarderna tar hänsyn till ekonomisk 
konkurrenskraft och samhällets behov, 
som till exempel miljöhållbarhet och 
säkerhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får begära att ett eller 
flera europeiska standardiseringsorgan
utarbetar utkast till en europeisk standard 
eller en europeisk standardiseringsprodukt 
inom en viss tidsfrist. De ska vara 
marknadsdrivna, ta hänsyn till 
allmänintresset och bygga på samförstånd.

1. Kommissionen får begära att en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer utarbetar 
utkast till en europeisk standard eller en 
europeisk standardiseringsprodukt inom en 
rimlig tidsfrist. De ska vara 
marknadsdrivna, ta hänsyn till 
allmänintresset och bygga på samförstånd.
För att uppnå detta ska kommissionen 
lämna sin begäran efter att ha samrått 
med de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
relevanta intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, inom tre månader 3. Kommissionen ska, inom två månader
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från mottagandet av det godkännande som 
avses i punkt 2, underrätta det relevanta 
europeiska standardiseringsorganet om 
beviljade av bidrag för att utarbeta en 
europeisk standard eller en europeisk 
standardiseringsprodukt.

från mottagandet av det godkännande som 
avses i punkt 2, underrätta den relevanta 
europeiska 
standardiseringsorganisationen om 
beviljande av bidrag för att utarbeta en 
europeisk standard eller en europeisk 
standardiseringsprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standarder på IKT-området Tekniska specifikationer på IKT-området

Or. en

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännande av tekniska specifikationer på 
IKT-området

Användning av tekniska specifikationer på 
IKT-området

Or. en

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antingen på förslag från en myndighet 
som avses i direktiv 2004/18/EG eller på 
eget initiativ kan kommissionen besluta att 
erkänna tekniska specifikationer som inte 
är nationella, europeiska eller 

Antingen på förslag från en medlemsstat
eller på eget initiativ får kommissionen 
besluta, efter samråd med de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, att 
använda tekniska specifikationer på 
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internationella standarder och som 
uppfyller kraven i bilaga II som 
IKT-standarder.

IKT-området som inte är nationella, 
europeiska eller internationella standarder 
och som uppfyller kraven i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av IKT-standarder i offentlig 
upphandling

Användning av tekniska specifikationer på 
IKT-området i offentlig upphandling

Or. en

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De IKT-standarder som avses i artikel 9 
ska utgöra gemensamma tekniska 
specifikationer enligt direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG samt 
förordning (EG) nr 2342/2002.

De tekniska specifikationer på 
IKT-området som avses i artikel 9 ska 
utgöra gemensamma tekniska 
specifikationer enligt direktiven 
2004/17/EG och 2004/18/EG samt 
förordning (EG) nr 2342/2002.

Or. en

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) andra organisationer som fått i uppdrag 
att utföra sådant samarbete som avses i 
punkt 1 a, c och g, i samarbete med de 
europeiska standardiseringsorganen.

b) andra nationella och europeiska 
organisationer som fått i uppdrag att utföra 
sådant samarbete som avses i punkt 1 a, c 
och g, i samarbete med de europeiska 
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standardiseringsorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kontroll av kvalitet och 
överensstämmelse med motsvarande 
unionslagstiftning och unionspolitik, 
europeiska standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) utarbeta och se över europeiska 
standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter enligt 
artikel 11.1 a,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De små och medelstora företagen, 
konsumentorganisationerna och miljö- och 
samhällsaktörer är tillräckligt väl 
företrädda inom det europeiska 
standardiseringsarbetet, i enlighet med

b) De europeiska 
standardiseringsorganisationerna ser till 
att de små och medelstora företagen, 
konsumentorganisationerna och miljö- och 
samhällsaktörer kan delta på lämpligt sätt
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artikel 5.1. i det europeiska standardiseringsarbetet, i 
enlighet med artikel 5.1.

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att uppdatera förteckningen över 
europeiska standardiseringsorgan i 
bilaga I,

a) att uppdatera förteckningen över 
europeiska standardiseringsorganisationer
i bilaga I vad gäller förändringar av deras 
namn eller strukturer,

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att fastställa och uppdatera 
förteckningen över nationella 
standardiseringsorganisationer i 
bilaga Ia,

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att anpassa kriterierna för erkännande av 
de standarder inom IKT-området som 
anges i bilaga II till den tekniska 
utvecklingen,

b) att anpassa kriterierna för erkännande av 
de tekniska specifikationer inom 
IKT-området som anges i bilaga II till den 
tekniska utvecklingen,
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Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenhet att anta delegerade akter ges 
till kommissionen enligt de villkor som 
anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 16 ska ske på obestämd tid från 
och med den 1 januari 2013.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 16 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år
från och med den 1 januari 2013.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av den aktuella 
perioden.

Or. en

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 16 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande innebär att delegeringen 
av de befogenheter som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid ett senare datum som anges i beslutet.
Det påverkar inte giltigheten av de
delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 16 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid ett senare datum som anges i beslutet.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 16 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet inom 
en period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 16 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får bjuda in de 
organisationer som avses i bilagorna I, Ia 
och III, liksom andra relevanta 
intressenter, som observatörer till 
kommitténs möten.

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hur små och medelstora företag,
konsumentorganisationer samt miljö- och 
samhällsaktörer är företrädda i de 
nationella standardiseringsorganen.

b) hur konsumentorganisationer samt 
miljö- och samhällsaktörer är företrädda i 
de nationella
standardiseringsorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hur små och medelstora företag är 
företrädda, på grundval av de rapporter 
som avses i artikel 5a.2.

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
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Översyn
Kommissionen ska överväga behovet av 
ytterligare åtgärder för att förenkla 
finansieringen av den europeiska 
standardiseringen och minska den 
administrativa bördan för de europeiska
standardiseringsorganisationerna, under 
beaktande av den rapport som avses i 
artikel 19.1 a. Kommissionen ska lägga 
fram sina slutsatser i en rapport som ska 
översändas till Europaparlamentet och 
rådet senast den 1 januari 2015 och vid 
behov lägga fram lagstiftningsförslag om 
ändring av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning över nationella 
standardiseringsorgan och uppdateringar 
av den förteckningen i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning över nationella 
standardiseringsorganisationer och 
uppdateringar av den förteckningen på sin 
webbplats och i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia 
Nationella standardiseringsorganisationer

Or. en
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Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tekniska specifikationerna har 
utarbetats av en icke-vinstdrivande 
organisation som är en 
branschorganisation, näringslivs- eller
handelssammanslutning eller annan 
medlemsorganisation som inom sitt 
fackområde utarbetar standarder inom 
IKT-området och inte är ett europeiskt, 
nationellt eller internationellt 
standardiseringsorgan, genom processer 
som uppfyller följande kriterier:

2. De tekniska specifikationerna har 
utarbetats av en icke-vinstdrivande 
organisation som är en yrkesförening, en
branschorganisation eller ett yrkesförbund
eller annan medlemsorganisation som inom 
sitt fackområde utarbetar tekniska 
specifikationer inom IKT-området och inte 
är en europeisk, nationell eller 
internationell 
standardiseringsorganisation, genom 
processer som uppfyller följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de tekniska specifikationerna har utarbetats 
på grundval av en öppen beslutsprocess 
som är tillgänglig för alla aktörer på den 
eller de marknader som påverkas av 
standarden.

de tekniska specifikationerna har utarbetats 
på grundval av en öppen beslutsprocess 
som är tillgänglig för alla berörda parter
på den eller de marknader som påverkas av 
den aktuella specifikationen.

Or. en

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Bilaga III – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) har getts befogenhet av 
icke-vinstdrivande organisationer som 

iii) har getts befogenhet av 
icke-vinstdrivande organisationer som 
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företräder små och medelstora företag i 
minst två tredjedelar av medlemsstaterna
att företräda små och medelstora företags 
intressen inom standardiseringsprocessen 
på europeisk nivå.

företräder flertalet små och medelstora 
företag i samtliga medlemsstater att 
företräda små och medelstora företags 
intressen inom standardiseringsprocessen 
på europeisk nivå.

Or. en
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MOTIVERING

Till minne av Alberto Normand, 
vars mänskliga och professionella 
kvaliteter överträffade alla 
standarder

I. Kommissionens förslag

Den 1 juni 2011 antog kommissionen ett ”standardiseringspaket” som bestod av ett förslag till 
förordning i syfte att se över och ersätta de befintliga rättsliga ramarna för europeisk 
standardisering1, en konsekvensbedömning samt ett meddelande med en strategisk vision för 
den europeiska standardiseringen under nästa årtionde. 

Den föreslagna förordningen bygger på två allmänna offentliga samråd som hölls 2009 och 
2010, arbetet inom expertpanelen för översyn av det europeiska standardiseringssystemet 
(Express), vitboken ”Moderniserad IKT-standardisering i EU – Vägen framåt” samt 
Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2010 om framtiden för 
EU:s standardisering2.

II. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att se över det europeiska 
standardiseringssystemet, som på ett bra sätt tar hänsyn till parlamentets begäran om en 
översyn som syftar till att bevara systemets många fördelar, rätta till bristerna och hitta rätt 
balans mellan europeiska, nationella och internationella intressen.

Under utarbetandet av detta betänkande har föredraganden beaktat slutsatserna i 
Express-gruppens rapport, som innehåller ett antal viktiga rekommendationer och de svar som 
kom fram i kommissionens offentliga samråd om översynen av det europeiska 
standardiseringssystemet. Föredraganden har också tagit hänsyn till slutsatserna från den 
offentliga utfrågning som anordnades av IMCO-utskottet den 23 november 2011, och har 
vidare haft tillfälle att på ett omfattande sätt rådgöra med företrädare för nationella och 
europeiska standardiseringsorganisationer samt viktiga intressenter som är delaktiga i 
utvecklandet av standarder. Vederbörlig hänsyn har även tagits till yttrandet av 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (föredragande: A. Pezzini).

                                               
1 – Rådets beslut 87/95/EEG 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.
2 Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2010 om framtiden för EU:s standardisering 
(2010/2051(INI)).
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I detta förslag till betänkande har föredraganden tagit med ett relativt begränsat antal 
ändringsförslag som syftar till att förbättra det europeiska standardiseringssystemet inom dess 
nuvarande ramar, och i nära samarbete med rådet.

a) Underlätta små och medelstora företags tillgång till standarder och öka deras 
deltagande i standardiseringsprocessen

Trots att små och medelstora företag utgör ryggraden i den i europeiska ekonomin motsvarar 
deras delaktighet i standardiseringen inte alltid deras ekonomiska betydelse. Standarder 
utformas inte alltid med hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda egenskaper 
och förutsättningar, i synnerhet inte förutsättningarna för småföretag, mikroföretag och 
hantverksföretag. Det är därför nödvändigt att se till att standarderna är begripliga 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 lätt får tillgång till dem. I detta syfte har föredraganden lagt ett antal ändringsförslag med 
den breda målsättningen att öka de små och medelstora företagens deltagande i 
standardiseringsverksamheten, särskilt på nationell nivå, och underlätta tillgången till 
standarder för dem. 

b) Säkerställa myndigheternas deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet

Föredraganden vill framhålla att myndigheterna i de flesta medlemsstater visar begränsat 
intresse för att delta i utvecklingen av standarder, trots att standardisering är viktigt som ett 
verktyg till stöd för EU:s lagstiftning och politik. Föredraganden anser att medlemsstaterna, 
och i synnerhet marknadstillsynsmyndigheterna, bör ha företrädare i alla nationella tekniska 
kommittéer, på ett sätt som avspeglar utvecklingen av de standarder som begärts av 
kommissionen. De nationella myndigheternas deltagande är särskilt viktigt för att 
lagstiftningen på områden som omfattas av den nya metoden ska fungera korrekt och för att 
invändningar mot harmoniserade standarder i efterhand ska kunna undvikas.

c) Göra det möjligt för samhällsaktörer att delta i det europeiska 
standardiseringsarbetet

Föredraganden erkänner vikten av principen om nationell delegering som en hörnsten i det 
europeiska standardiseringssystemet, i synnerhet vad gäller CEN:s och Cenelecs process för 
utveckling av standarder. Det bör dock noteras att deltagandet av aktörer som företräder 
samhällsintressen, till exempel konsumenter (inklusive personer med funktionshinder), 
miljövänner och arbetstagare, i mycket låg utsträckning, eller inte alls, deltar i nationella 
tekniska kommittéer, något som bekräftats i flera undersökningar. Därför är det nödvändigt att 
säkra ett direkt deltagande av dessa samhällsaktörer på europeisk nivå genom att ge fortsatt 
ekonomiskt stöd till de europeiska organisationer som bildats för att företräda dessa allmänna 
intressen. Deras delaktighet ger systemet en mycket viktig legitimitet, förbättrar 
samförståndet och gör de europeiska standarderna mer representativa.  
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d) Standardisering på tjänsteområdet

Standarderna har bidragit till att avsevärt förbättra varors kvalitet och säkerhet, men på 
tjänsteområdet är de inte på långt när tillräckligt tillgängliga i förhållande till denna sektors 
ekonomiska betydelse och potential.  I enlighet med vad som sägs i direktiv 2006/123/EG om 
tjänster på den inre marknaden bör utvecklandet av europeiska tjänstestandarder driva på för 
ytterligare harmonisering inom tjänstesektorn, öka insynen, kvaliteten och konkurrenskraften 
för europeiska tjänster samt främja konkurrens, innovation, minskning av handelshinder och 
konsumentskydd. Föredraganden ställer sig därför bakom kommissionens förslag om att
tjänstestandarder ska omfattas av de rättsliga ramarna för den europeiska standardiseringen, 
eftersom detta kommer att ge en lämplig rättslig grund på vilken kommissionen kan begära att 
de europeiska standardiseringsorganisationerna utvecklar standarder inom väldefinierade och 
noggrant värderade områden, samtidigt som man ser till att tjänstestandarderna kopplas till 
marknadens och konsumenternas behov, med hänsyn till allmänintresset.

e) Förbättra och påskynda den europeiska standardiseringsprocessen genom bättre 
insyn och mer samråd 

Föredraganden anser att europeiska standarder måste utvecklas inom en rimlig tidsperiod, i 
synnerhet på de områden där standarder behövs snabbt om de ska kunna motsvara de politiska 
behoven och snabbt växlande marknadsförhållanden. Därför uppmanar föredraganden de 
nationella och europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta med sin 
effektivisering. Den allt snabbare standardiseringsprocessen får dock inte leda till sämre 
öppenhet, kvalitet, insyn eller samförstånd mellan samtliga berörda parter.

Föredraganden anser att standardiseringsprocessen till dels kommer att gå fortare genom 
bättre samråd mellan kommissionen och de europeiska standardiseringsorganisationerna 
innan en begäran lämnas in, eftersom det föreslagna ämnesområdets relevans för marknaden 
då kommer att kunna analyseras. De kommer också att kunna se till att detta begränsas till en 
definition av vilka tekniska medel som ska användas för att uppnå de politiska mål som 
lagstiftaren satt upp, och de kommer att kunna svara snabbare på om de kan åta sig ett visst 
standardiseringsprojekt. För detta ändamål föreslår föredraganden en fas med samråd mellan 
kommissionen, de europeiska standardiseringsorganisationerna och de relevanta 
intressenterna under utarbetandet av mandatet, så att marknadsrelevansen för de begärda 
standarderna kan garanteras. Ett brett samråd med samtliga relevanta intressenter bör också 
hållas innan kommissionen antar det årliga arbetsprogrammet för europeisk standardisering.

Föredraganden konstaterar också att den kommitté som anges i artikel 18 i den föreslagna 
förordningen är viktig som ett forum mellan kommissionen och medlemsstaterna där de kan 
diskutera frågor som rör standardisering. Föredraganden anser att denna kommitté vid behov 
bör vara öppen för observatörer från nationella och europeiska standardiseringsorganisationer 
och samtliga relevanta intressenter. 

f) Tekniska specifikationer på IKT-området 

Föredraganden erkänner att forum och konsortier ger ett betydelsefullt bidrag till 
standardiseringssystemet, i och med att de tillhandahåller tekniska specifikationer på 
IKT-området som är relevanta globalt sett och ofta mer öppna för innovativ teknik. 
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Föredraganden instämmer i att det bör införas ett nytt system som gör det möjligt att använda 
specifikationer som utvecklats av andra organisationer än de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, i synnerhet vid offentlig upphandling. Det måste dock 
betonas att sådana specifikationer bör få en annan status än standarder, och att de europeiska 
standardiseringsorganisationerna bör bli rådfrågade under denna process, så att ett konsekvent 
system kan garanteras. 

g) Finansiering

Föredraganden är medveten om att det nuvarande systemet för EU-stöd till europeisk 
standardisering ofta är en källa till frustration på grund av de höga kostnaderna för revision 
och sena godkännanden av betalningar, något som ibland överstiger vinsterna med det 
ekonomiska stödet. I sitt förslag har kommissionen gjort betydande ansträngningar för att 
minska den administrativa bördan för de europeiska standardiseringsorganisationerna, till 
exempel genom att göra det möjligt att förenkla schablonbeloppen rejält och hålla dem tydligt 
skilda från alla verifieringar av faktiska genomförandekostnader. Detta förslag innebär 
ytterligare ett steg mot ett resultatbaserat system som bygger på att överenskomna indikatorer 
och mål definieras. Föredraganden uppmanar kommissionen att trygga en hållbar finansiering 
av systemet och föreslå ytterligare åtgärder för att minska den administrativa bördan, mot 
bakgrund av den framtida översynen av EU:s budgetförordning. 

III. Slutsats

Syftet med detta förslag till betänkande är att behandla viktiga frågor i förslaget som måste 
övervägas noggrant, för att underlätta diskussionerna i utskottet. Föredraganden förbehåller 
sig rätten att lägga fram fler ändringsförslag efter närmare granskning av kommissionens 
förslag och ytterligare samråd, men vill i det här skedet skapa förutsättningar för en givande 
diskussion i utskottet och ser fram emot fler synpunkter.


