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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning fra Kommissionen er en ændring af de eksisterende direktiver. Da 
det nuværende system er temmelig effektivt, er det vigtigt, at denne forordning kun 
videreudvikler det eksisterende og ikke skaber en større omvæltning.

Standardisering bidrager til en lang række aspekter af den økonomiske aktivitet, især 
økonomisk vækst, produktivitet og åbning af markederne. Standardisering indvirker på mange 
måder på samhandelen. Den kan dog også udnyttes af protektionistiske lande som en teknisk 
handelshindring.

Derfor må Den Europæiske Union fortsætte med at fremme internationale standarder, således 
som det sker gennem de internationale standardiseringsorganer eller i bilaterale 
sammenhænge, f.eks. i forbindelse med indgåelse af handelsaftaler. Det vil også være en god 
idé, at Kommissionen medtager internationale målsætninger i sit arbejdsprogram.

Denne udtalelse vedrører hovedsagelig de tekniske specifikationer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi. Det skyldes, at disse specifikationer som oftest er udviklet af en 
række fora og konsortier, dvs. virksomhedssammenslutninger af forskellig størrelse, der har 
til formål at udarbejde specifikationer i fællesskab. Disse fora og konsortier har meget tit en 
international dimension, og deres arbejde har virkninger på det internationale plan. De er ikke 
underlagt de samme forpligtelser som de europæiske standardiseringsorganer (ESO). Ikt-
sektoren er et særlig dynamisk område, hvor standardiseringssystemet ikke bare skal kunne 
reagere meget hurtigt på udviklingen for at garantere interoperabilitet, men også skal kunne 
fremme konkurrence og innovation. Det er årsagen til, at der er langt flere tekniske 
specifikationer i ikt-sektoren end inden for andre områder.

Ud fra en international betragtning må de tekniske specifikationer fremmes; eftersom de er 
udviklet af organisationer af internationalt tilsnit, gør de det nemlig muligt at åbne 
markederne uden for Europa og begrænser de tekniske handelshindringer.

Det kniber ikke desto mindre med at anerkende dem på EU-plan i dag, og mange 
medlemsstater kan ikke henvise hertil i de offentlige indkøbsprocedurer.

I sit forslag foreslår Kommissionen, at den enten efter anmodning fra en medlemsstat eller på 
eget initiativ kan anerkende disse tekniske specifikationer på ikt-området som ikt-standarder, 
når de opfylder bestemte krav. Ordføreren mener imidlertid, at denne fremgangsmåde ikke 
gør det muligt at løse de problemer, der er omtalt ovenfor.

For det første vil en sådan praksis være ensbetydende med, at Kommissionen griber ind i 
standardiseringsprocessen, eftersom den på eget initiativ kan beslutte, at en teknisk 
specifikation er en standard uden at være udviklet af en ESO. Det er imidlertid vigtigt, at de 
politiske aktører ikke blander sig i standardiseringsprocessen, for denne udgør en frivillig 
proces. Selv om de tekniske specifikationer skal opfylde kravene i bilagene til forslaget for at 
kunne anerkendes som ikt-standarder, rejser der sig desuden det spørgsmål, på hvilket 
grundlag Kommissionen vil anerkende en bestemt teknisk specifikation som standard frem for 
en anden?
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For det andet gør en sådan praksis det vanskeligt at skelne mellem standarder og tekniske 
specifikationer. Foraene og konsortierne har ikke de samme forpligtelser som ESO'erne, 
navnlig hvad angår små og mellemstore virksomheder, sociale organisationer og miljø- og 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer. De er heller ikke forpligtet til at overholde princippet om 
konsekvens, ifølge hvilket man ikke kan anvende indbyrdes modstridende standarder eller 
udvikle en standard, der er et duplikat af en anden. Ordføreren mener, at det er vigtigt, at der 
fortsat kan skelnes klart mellem standarder og tekniske specifikationer, da der ellers er en 
risiko for, at der udvikles et parallelt standardiseringssystem.

Derudover forekommer de kriterier, som de tekniske specifikationer inden for informations-
og kommunikationsteknologi skal opfylde for at kunne anerkendes som standard af 
Kommissionen, at være ufuldstændige. Således er en del af WTO-principperne, især 
princippet om konsekvens, udeladt.

Endelig har Kommissionen ved afgørelse af 28. november 2011, offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende den 30. november 2011, besluttet at oprette en europæisk 
multistakeholderplatform for ikt-standardisering, sammensat af repræsentanter for de 
nationale myndigheder i medlemsstaterne og EFTA-landene, repræsentanter for små og 
mellemstore virksomheder og industrien samt andre interesseparter i civilsamfundet.
Platformen får til opgave at rådgive Kommissionen i spørgsmål, der vedrører standardisering 
på ikt-området (arbejdsprogram, behov, gennemførelse osv.).

Derfor foreslår ordføreren – uden at sætte spørgsmålstegn ved det arbejde, der udføres af de 
forskellige fora og konsortier på ikt-området – at Kommissionen efter høring af 
multistakeholderplatformen for Ikt-standardisering gør det muligt for alle medlemsstater at 
anvende de tekniske specifikationer i de offentlige indkøbsprocedurer eller ved 
gennemførelsen af EU-politikker, når specifikationerne opfylder kravene i bilaget, der 
desuden skal indeholde alle WTO-kriterier.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europæiske standarder bør fortsat 
vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 

(3) De europæiske standarder bør fortsat 
vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
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og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Standardisering spiller en stadig 
vigtigere rolle i den internationale 
samhandel og åbningen af markederne. 
Gennem Dresden- og Wieneraftalerne 
søger EU at fremme udviklingen af 
standarder på internationalt plan og 
dermed styrke de europæiske 
virksomheders og industrisektorers 
konkurrenceevne på den internationale 
scene. Standardisering kan imidlertid 
også anvendes af tredjelande som et 
instrument til modvirkning af 
konkurrencen ved at skabe tekniske 
handelshindringer. På baggrund heraf er 
det af afgørende betydning, at de 
europæiske standardiseringsorganer og 
de internationale 
standardiseringsorganisationer 
samarbejder, men EU bør også fremme 
bilaterale samarbejdsmønstre ved at 
koordinere sit standardiseringsarbejde 
med partnerne, f.eks. inden for rammerne 
af den transatlantiske dialog.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) De europæiske standarder bør også 
fremmes gennem bilaterale kontakter 
under forhandlinger om aftaler eller ved 
udsendelse af standardiseringseksperter 
til tredjelande, som det har været tilfældet 
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med Kina. Der bør iværksættes et 
tilsvarende initiativ med Indien, Rusland 
og Brasilien i første række.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Ved siden af de standarder, der 
udarbejdes af de nationale, europæiske og 
internationale standardiseringsorganer, 
udvikler fora og konsortier tekniske 
specifikationer. Disse tekniske 
specifikationer er hensigtsmæssige til at 
afhjælpe en situation, hvor der ikke findes 
standarder. Især som følge af foraenes og 
konsortiernes internationale dimension 
gør de tekniske specifikationer det muligt 
at skabe adgang til markeder uden for 
Europa og begrænser de tekniske 
handelshindringer, navnlig inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt). EU bør 
fremme forbindelserne mellem 
standardiseringsorganerne og disse fora 
og konsortier og dermed sørge for, at der 
ikke opstår et konkurrerende 
standardiseringssystem.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. 
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derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Standardiseringsreglerne bør tilskynde de 
små og mellemstore virksomheder til 
aktivt at bidrage med deres innovative 
teknologiløsninger til 
standardiseringsbestræbelserne. Det er 
desuden af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Europæiske standarder er af afgørende
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er generelt
underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor sikre en 
passende repræsentation af SMV’er i den 
europæiske standardiseringsproces gennem 
et organ med egnede kvalifikationer.

(14) Europæiske standarder er af afgørende 
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er på visse 
områder underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor sikre en 
passende repræsentation af SMV’er i den 
europæiske standardiseringsproces, 
samtidig med at man opretholder 
princippet om national delegering og 
undgår unødvendig overlapning af 
strukturerne på europæisk plan gennem et 
organ med egnede kvalifikationer. Der bør 
lægges særlig vægt på de små og 
mellemstore virksomheders 
repræsentation og behov i arbejdet med 
international standardisering. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Offentlige myndigheder bør på bedst 
mulig vis gøre brug af hele viften af 
relevante standarder ved indkøb af 

(19) Offentlige myndigheder bør på bedst 
mulig vis gøre brug af hele viften af 
relevante standarder ved indkøb af 



PE478.355v02-00 8/19 AD\889597DA.doc

DA

hardware, software og tjenesteydelser 
inden for informationsteknologi, f.eks. ved 
at vælge standarder, der kan implementeres 
af alle interesserede leverandører, for 
derved at sikre større konkurrence og 
mindske risikoen for at blive låst fast til 
bestemte systemer. I Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for vand-
og energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. 
marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
specificeres det, at tekniske forskrifter i 
offentlige indkøbskontrakter, bør 
formuleres ved henvisning til nationale 
standarder, der gennemfører europæiske 
standarder, europæiske tekniske 
godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer, internationale standarder 
eller andre tekniske referencerammer, der 
er udformet af et europæisk 
standardiseringsorgan eller – når sådanne 
ikke eksisterer - nationale standarder, 
nationale tekniske godkendelser eller 
nationale tekniske specifikationer for 
projektering, beregning og udførelse af 
arbejder og anvendelse af produkterne eller 
tilsvarende. Standarder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi 
udvikles dog ofte af andre organer inden 
for standardudvikling og falder ikke ind 
under nogen af de kategorier af standarder 
og godkendelser, der er fastlagt i direktiv 
2001/17/EF og 2004/18/EF. Det er derfor 
nødvendigt at give mulighed for, at 
tekniske specifikationer for offentlige 
indkøb kan henvise til standarder inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi, for at reagere 
på den hurtige udvikling inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, gøre det lettere 

hardware, software og tjenesteydelser 
inden for informationsteknologi, f.eks. ved 
at vælge standarder, der kan implementeres 
af alle interesserede leverandører, for 
derved at sikre større konkurrence og 
mindske risikoen for at blive låst fast til 
bestemte systemer. I Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for vand-
og energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. 
marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
specificeres det, at tekniske forskrifter i 
offentlige indkøbskontrakter, bør 
formuleres ved henvisning til nationale 
standarder, der gennemfører europæiske 
standarder, europæiske tekniske 
godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer, internationale standarder 
eller andre tekniske referencerammer, der 
er udformet af et europæisk 
standardiseringsorgan eller – når sådanne 
ikke eksisterer - nationale standarder, 
nationale tekniske godkendelser eller 
nationale tekniske specifikationer for 
projektering, beregning og udførelse af 
arbejder og anvendelse af produkterne eller 
tilsvarende. Standarder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi 
udvikles dog ofte af andre organer inden 
for standardudvikling og falder ikke ind 
under nogen af de kategorier af standarder 
og godkendelser, der er fastlagt i direktiv 
2001/17/EF og 2004/18/EF. Det er derfor 
nødvendigt at give mulighed for, at der i 
offentlige indkøbsprocedurer kan henvises
til bestemte tekniske specifikationer inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi, for at reagere 
på den hurtige udvikling inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, gøre det lettere 
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at tilbyde tjenesteydelser på tværs af 
grænserne, tilskynde til konkurrence og 
fremme interoperabilitet og innovation.

at tilbyde tjenesteydelser på tværs af 
grænserne, tilskynde til konkurrence og 
fremme interoperabilitet og innovation.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Nogle standarder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi 
er ikke udviklet i overensstemmelse med 
kriterierne i bilag 3 til "Aftalen om 
tekniske handelshindringer". Denne 
forordning bør derfor fastlægge en 
procedure for udvælgelse af de standarder
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, der vil kunne 
anvendes i offentlige indkøb, bl.a. gennem 
en bred høring af et bredt udsnit af 
interesseparter, herunder de europæiske 
standardiseringsorganer, virksomheder og 
offentlige myndigheder. Denne forordning 
bør også fastlægge krav i form af en liste 
over egenskaber for sådanne standarder og 
de dertil knyttede 
standardiseringsprocesser. Disse 
egenskaber bør sikre, at offentlige 
politikmål og samfundsbehov respekteres, 
og de bør baseres på de kriterier, der er 
blevet udviklet inden for WTO for 
internationale 
standardiseringsorganisationer.

(20) Nogle tekniske specifikationer inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi er ikke udviklet 
i overensstemmelse med kriterierne i bilag 
3 til "Aftalen om tekniske 
handelshindringer". Denne forordning bør 
derfor fastlægge en procedure for 
udvælgelse af de tekniske specifikationer
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, der vil kunne 
anvendes i offentlige indkøb, bl.a. gennem 
en bred høring af et bredt udsnit af 
interesseparter, herunder de europæiske 
standardiseringsorganer, virksomheder og 
offentlige myndigheder. Denne forordning 
bør også fastlægge krav i form af en liste 
over egenskaber for sådanne tekniske 
specifikationer og de dertil knyttede 
standardiseringsprocesser. Disse 
egenskaber bør sikre, at offentlige 
politikmål og samfundsbehov respekteres, 
og de bør baseres på de kriterier, der er 
blevet udviklet inden for WTO for 
internationale 
standardiseringsorganisationer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) De udvalgte standarder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi 

(22) De udvalgte tekniske specifikationer
inden for informations- og 
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vil kunne bidrage til gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 922/2009/EF af 16. september 2009 om 
interoperabilitetsløsninger for europæiske 
offentlige myndigheder (ISA), som for 
perioden 2010-2015 fastlægger et program 
for interoperabilitetsløsninger for 
europæiske offentlige myndigheder, 
institutioner og organer, der skaber fælles 
løsninger, der fremmer interoperabilitet.

kommunikationsteknologi vil kunne 
bidrage til gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
922/2009/EF af 16. september 2009 om 
interoperabilitetsløsninger for europæiske 
offentlige myndigheder (ISA), som for 
perioden 2010-2015 fastlægger et program 
for interoperabilitetsløsninger for 
europæiske offentlige myndigheder, 
institutioner og organer, der skaber fælles 
løsninger, der fremmer interoperabilitet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "ikt-standard": en standard inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi.

udgår

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal hurtigst muligt
besvare og tage behørigt hensyn til enhver 
kommentar til et sådant ukast modtaget fra 
ethvert andet europæisk eller nationalt 
standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen.

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal inden for en 
måned besvare og tage behørigt hensyn til 
enhver kommentar til et sådant ukast 
modtaget fra ethvert andet europæisk eller 
nationalt standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at udkast til standarder offentliggøres 
på en sådan måde, at parter, der er etableret 
i andre medlemsstater, har lejlighed til at 
fremsende kommentarer

(a) at udkast til standarder offentliggøres 
hurtigst muligt på en sådan måde, at 
parter, der er etableret i andre 
medlemsstater, har lejlighed til at 
fremsende kommentarer

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
fremmer en passende repræsentation for 
små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer, 
arbejdstagerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 
andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 

2. Europæiske standardiseringsorganer 
fremmer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 
andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 
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enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Bedste praksis-modeller

Europæiske standardiseringsorganer
støtter, fremmer og udbreder bedste 
praksis-modeller for forskellige 
interessegruppers deltagelse i nationale 
standardiseringsorganer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammet for europæisk 
standardisering omfatter også mål for 
europæisk standardiserings internationale 
dimension til støtte for EU's lovgivning og 
politikker, og det angives i programmet, 
hvem der skal iværksætte hvilke 
foranstaltninger for at udvikle et 
internationalt samarbejde.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I det i stk. 1 nævnte arbejdsprogram 
for europæisk standardisering angives 
det, hvorledes standardiseringsarbejdet 
skal indgå i Europa 2020-strategien, og 
hvordan der sikres kohærens.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Det i stk. 1 nævnte arbejdsprogram for 
europæisk standardisering fremsendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet med 
henblik på udtalelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist, som er ambitiøs, og hvortil der 
er knyttet en klar oversigt over krav, 
midtvejsmål og offentlig støtte. 
Standarderne eller 
standardiseringsprodukterne skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter senest tre 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Kommissionen underretter senest to 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standarder inden for ikt Tekniske specifikationer inden for ikt

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Anvendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 

Efter høring af Den Europæiske 
Multistakeholderplatform for Ikt-
standardisering kan Kommissionen enten 
efter anmodning fra en offentlig 
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specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder. 

myndighed som omhandlet i direktiv 
2004/18/EF eller på eget initiativ beslutte 
at anerkende tekniske specifikationer inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi, som ikke er 
nationale, europæiske eller internationale 
standarder, og som opfylder kravene i bilag 
II, med henblik på tildeling af offentlige 
kontrakter eller gennemførelse af EU's 
politikker.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Anvendelse af ikt-standarder i offentlige 

indkøb
Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) oversættelse, hvis dette er påkrævet, af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter, der bruges til 
støtte for EU's politikker og lovgivning, til 
EU's officielle sprog, bortset fra de 
europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

(e) oversættelse, hvis dette er påkrævet, af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter, der bruges til 
støtte for EU's politikker og lovgivning, til 
EU's officielle sprog, bortset fra de 
europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og til andre sprog end de 
officielle EU-sprog, når det derved er 
muligt at fremme de europæiske 
standarder i tredjelande

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 og 2 
omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype.

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 og 2 
omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype. Kommissionen 
sikrer, at EU-finansieringen kun har en 
supplerende karakter og er knyttet til 
særlige krav, således at finansieringen af 
den europæiske standardisering stadig 
overvejende varetages af den private 
sektor. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tilpasse kriterierne for anerkendelse af 
de standarder inden for ikt, der er 
omhandlet i bilag II, til den tekniske 
udvikling

(b) tilpasse kriterierne for anerkendelse af 
de standarder inden for ikt, der er 
omhandlet i bilag II, til den tekniske 
udvikling, dog uden at indføre eller 
ophæve et kriterium

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tilpasse kriterierne for organisationer, 
der repræsenterer SMV'er og samfundets 

(c) tilpasse kriterierne for organisationer, 
der repræsenterer SMV'er og samfundets 
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interesseparter, som omhandlet i bilag III, 
med henblik på yderligere udvikling med 
hensyn til deres almennyttige karakter og 
repræsentativitet.

interesseparter, som omhandlet i bilag III, 
med henblik på yderligere udvikling med 
hensyn til deres almennyttige karakter og 
repræsentativitet, dog uden at oprette, 
ophæve eller fjerne et kriterium eller en 
organisation.

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet af en nonprofitorganisation, 
som er en faglig sammenslutning, 
industriorganisation eller 
handelssammenslutning eller enhver anden 
medlemsorganisation, som inden for dens 
ekspertiseområde udarbejder standarder
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, og som ikke er 
et europæisk, nationalt eller internationalt 
standardiseringsorgan, gennem processer, 
som opfylder følgende kriterier:

2. De tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet af en nonprofitorganisation, 
som er en faglig sammenslutning, 
industriorganisation eller 
handelssammenslutning eller enhver anden 
medlemsorganisation, som inden for dens 
ekspertiseområde udarbejder tekniske 
specifikationer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, og som ikke er 
et europæisk, nationalt eller internationalt 
standardiseringsorgan, gennem processer, 
som opfylder følgende kriterier:

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet på grundlag af et åben 
beslutningsproces, som alle interesseparter 
på det eller de markeder, der berøres af 
standarden, har adgang til. 

de tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet på grundlag af en åben 
beslutningsproces, som alle interesseparter 
på det eller de markeder, der berøres af 
specifikationen, har adgang til.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

standardiseringsprocessen skal have været 
baseret på samarbejde, og må ikke have 
begunstiget en bestemt interessepart. Ved 
konsensus forstås en generel enighed, der 
er kendetegnet ved, at der ikke fra en 
betydelig del af de berørte interesser er 
vedholdende modstand mod væsentlige 
spørgsmål, og som er opnået gennem en 
proces, der har søgt at tage hensyn til alle 
de berørte parters synspunkter og forene 
modstridende argumenter. Konsensus 
forudsætter ikke enstemmighed.

processen til udarbejdelse af tekniske 
specifikationer skal have været baseret på 
samarbejde, og må ikke have begunstiget 
en bestemt interessepart. Ved konsensus 
forstås en generel enighed, der er 
kendetegnet ved, at der ikke fra en 
betydelig del af de berørte interesser er 
vedholdende modstand mod væsentlige 
spørgsmål, og som er opnået gennem en 
proces, der har søgt at tage hensyn til alle 
de berørte parters synspunkter og forene 
modstridende argumenter. Konsensus 
forudsætter ikke enstemmighed.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) kohærens:
(i) de tekniske specifikationer må hverken 
være i modstrid med de nationale, 
europæiske og internationale standarder, 
der findes i forvejen, eller som er under 
udarbejdelse, eller være et duplikat heraf
(ii) denne bestemmelse bør respektere 
princippet om teknologisk neutralitet og 
bør ikke anvendes på en 
konkurrencebegrænsende måde.
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