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LYHYET PERUSTELUT

Komission asetusehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa nykyisiä direktiivejä. Nyt käytössä 
olevaa, suhteellisen toimivaa järjestelmää ei saisi purkaa, vaan sitä olisi kehitettävä asetuksen 
avulla eteenpäin. 

Standardointi edistää useita taloudellisen toiminnan näkökohtia, kuten kasvua, tuottavuutta ja 
markkinoiden avoimuutta. Kaupan kannalta sen vaikutukset ovat moninaiset. Tietyt 
protektionistiset maat voivat käyttää standardointia myös kaupan teknisenä esteenä. 

Euroopan unionin on näin ollen syytä edistää kansainvälisten standardien laatimista 
kansainvälisissä standardointielimissä tai kahdenvälisissä aloitteissa etenkin silloin, kun 
neuvotellaan kauppasopimuksista. Kansainvälisiä tavoitteita olisi hyvä ottaa myös komission 
työohjelmaan.

Lausuntomme koskee pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan alan teknisiä eritelmiä. 
Useimmiten niitä laativat foorumit ja konsortiot, ts. erikokoisten yritysten ryhmittymät, jotka 
pyrkivät kehittämään eritelmiä yhdessä, ja yleensä nämä foorumit ja konsortiot ovat 
kansainvälisiä, joten niiden toiminnasta on kansainvälisiä seurauksia. Niitä eivät koske samat 
velvoitteet kuin eurooppalaisia standardointielimiä. Tieto- ja viestintätekniikan ala on hyvin 
dynaaminen, joten standardoinnin on oltava erittäin reaktiivista – niin pystytään takaamaan 
yhteentoimivuus mutta myös kannustamaan kilpailua ja innovointia. Tekniset eritelmät 
ovatkin tieto- ja viestintätekniikan alalla huomattavasti yleisempiä kuin muilla aloilla.

Teknisten eritelmien käyttöä kannattaisi edistää myös siinä mielessä, että kansainvälisesti 
suuntautuneiden elinten laatimat tekniset eritelmät auttavat avaamaan unionin ulkopuolisia 
markkinoita ja rajoittamaan kaupan teknisiä esteitä.

Niiden tunnustaminen unionissa on kuitenkin vielä lapsenkengissä, eikä kovin moni 
jäsenvaltioista voi viitata niihin julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissaan.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltion ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan se voisi tunnustaa 
tietyt vaatimukset täyttävät tieto- ja viestintätekniikan alan tekniset eritelmät tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi. Edellä esitetyt ongelmat eivät kuitenkaan mielestämme 
ratkea tällä tavoin. 

Ensinnäkin komissio puuttuu näin toimiessaan standardointimenettelyyn, koska se voi päättää 
omasta aloitteestaan, että tekninen eritelmä on standardi, vaikka se ei olisi eurooppalaisten 
standardointielinten laatima. Politiikanteko ja standardointi olisi pidettävä erillään, sillä 
jälkimmäinen perustuu vapaaehtoisuuteen. Lisäksi tekniset eritelmät voidaan tunnustaa tieto-
ja viestintätekniikan standardeiksi vasta, kun ne täyttävät ehdotuksen liitteissä määritellyt 
vaatimukset, mutta millä perustein komissio loppujen lopuksi valitsee standardeiksi 
tunnustettavat tekniset eritelmät?

Tilanne aiheuttaa myös sekaannusta standardien ja teknisten eritelmien välillä. Foorumeita ja 
konsortioita eivät koske eurooppalaisille standardointielimille määrätyt, etenkin pk-yritysten 
ja yhteiskunnan sidosryhmien sekä ympäristö- ja kuluttajansuoja-alan elinten kuulemisiin 
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liittyvät velvoitteet. Niitä ei myöskään koske johdonmukaisuuden periaate, jonka mukaan 
standardit eivät voi olla toistensa vastaisia tai toistensa kaksoiskappaleita. Mielestämme 
standardien ja teknisten eritelmien erottaminen toisistaan on edelleen tärkeää, ettei luotaisi 
kahta erillistä standardointijärjestelmää.

Lisäksi kriteerit, joiden nojalla komissio voi tunnustaa tieto- ja viestintätekniikan alan 
teknisen eritelmän standardiksi, vaikuttavat mielestämme epätäydellisiltä. Osa WTO:n 
kriteereistä, etenkin johdonmukaisuus, on jäänyt unohduksiin.

Komissio antoi 28. marraskuuta 2011 päätöksen, joka julkaistiin Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 30. marraskuuta 2011 ja jossa se päätti perustaa tieto- ja 
viestintätekniikan standardointia käsittelevän eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin. Foorumi 
koostuu jäsenvaltioiden ja EFTA-valtioiden kansallisten viranomaisten edustajista, pk-
yritysten ja teollisuuden edustajista sekä muista yhteiskunnan sidosryhmien edustajista. Sen 
tehtävä on antaa komissiolle neuvoja tieto- ja viestintätekniikan alan standardoinnista 
(työohjelma, tarpeet, toteuttaminen jne.).

Tieto- ja viestintätekniikan alan foorumien ja konsortioiden toiminta on tietenkin kiistattoman 
tärkeää. Ehdotamme, että kuultuaan ensin tieto- ja viestintätekniikan standardointia 
käsittelevää eurooppalaista sidosryhmäfoorumia komissio antaa kaikille jäsenvaltioille 
mahdollisuuden viitata teknisiin eritelmiin, kun ne järjestävät julkisia hankintoja koskevia 
tarjouskilpailuja tai panevat täytäntöön Euroopan unionin toimintalinjoja, edellyttäen, että 
eritelmät ovat liitteen vaatimusten mukaisia, WTO:n kriteerit mukaan luettuina.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Standardoinnin merkitys 
kansainvälisen kaupan ja markkinoiden 
avoimuuden kannalta kasvaa jatkuvasti. 
Dresdenin ja Wienin sopimusten avulla 
unioni pyrkii edistämään kansainvälisten 
standardien laatimista parantaakseen 
siten eurooppalaisten yritysten ja 
Euroopan teollisuuden kansainvälistä 
kilpailukykyä. Kolmannet maat voivat 
kuitenkin standardoinnin avulla myös 
rajoittaa kilpailua luomalla kaupan 
teknisiä esteitä. Näin ollen on erittäin 
tärkeää, että eurooppalaiset ja 
kansainväliset standardointielimet tekevät 
yhteistyötä, mutta lisäksi unionin olisi 
kannustettava kahdenvälisiä aloitteita 
koordinoimalla standardointitoimiaan 
kumppaneidensa kanssa esimerkiksi 
transatlanttisen vuoropuhelun yhteydessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Eurooppalaisia standardeja olisi 
edistettävä myös kahdenvälisellä 
yhteydenpidolla, kun sopimuksista 
käydään neuvotteluja tai kun 
standardointialan asiantuntijoita 
siirretään tilapäisesti kolmansiin maihin, 
kuten Kiinaan. Samanlainen aloite olisi 
käynnistettävä ensisijaisesti Intian, 
Venäjän ja Brasilian kanssa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten standardointielinten 
laatimien standardien lisäksi foorumit ja 
konsortiot laativat teknisiä eritelmiä. 
Nämä tekniset eritelmät ovat hyödyllisiä, 
jos standardeja ei ole olemassa. 
Foorumien ja konsortioiden 
kansainvälisen luonteen ansiosta tekniset 
eritelmät tarjoavat ennen kaikkea 
mahdollisuuden päästä Euroopan 
ulkopuolisille markkinoille ja rajoittaa 
kaupan teknisiä esteitä etenkin tieto- ja 
viestintätekniikan alalla. Unionin olisi 
kannustettava standardointielinten ja 
näiden foorumien ja konsortioiden välistä 
yhteydenpitoa, mutta valvottava samalla, 
että ei synny kilpailevaa 
standardointijärjestelmää.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä 
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 
on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia.
Standardointisääntöjen olisi 
kannustettava pk-yrityksiä osallistumaan 
innovatiivisilla teknologisilla 
ratkaisuillaan aktiivisesti standardointiin. 
Lisäksi on tärkeää parantaa niiden 
edustusta ja osallistumista 
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standardointiprosesseissa ja etenkin 
teknisissä komiteoissa

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei
joillakin aloilla ole riittävää edustusta 
standardointitoimissa etenkään Euroopan 
tasolla. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi 
huolehdittava siitä, että pk-yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina 
eurooppalaisessa standardoinnissa siten, 
että samalla säilytetään kansallisten 
valtuuskuntien käytön periaate ja 
vältetään rakenteiden tarpeeton 
päällekkäisyys Euroopan tasolla,
asianmukaiset edellytykset täyttävän 
elimen välityksellä. Kansainvälisen 
standardoinnin yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota pk-
yritysten edustukseen ja tarpeisiin. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viranomaisten olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman laajasti asiaa koskevia 
standardeja laitteiden, ohjelmistojen ja 
tietotekniikkapalvelujen hankinnoissa 
esimerkiksi valitsemalla standardit, joita 
kaikki asiasta kiinnostuneet toimittajat 
voivat noudattaa; näin voidaan lisätä 
kilpailua ja vähentää riskiä sitoutumisesta 
yhteen toimittajaan. Vesi- ja 

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

energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/17/EY sekä julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/18/EY täsmennetään, 
että julkisissa hankinnoissa käytettävät 
tekniset eritelmät on laadittava viittaamalla 
kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viittausjärjestelmiin, tai 
jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansallisiin suunnitteluun, laskentaan ja 
rakennusurakoiden toteuttamiseen sekä 
tuotteiden käyttämiseen liittyviin teknisiin 
eritelmiin taikka vastaaviin. Tieto- ja 
viestintätekniikan alan standardeja 
kuitenkin laativat usein muut 
standardointiorganisaatiot, eivätkä ne 
kuulu mihinkään direktiiveissä 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY vahvistettuihin standardien 
ja hyväksyntien luokkaan. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää, että julkisia hankintoja 
koskevissa tarjouskilpailuissa voitaisiin 
viitata tiettyihin tieto- ja viestintätekniikan 
alan teknisiin eritelmiin, jotta voidaan 
reagoida nopeasti tieto- ja 
viestintätekniikan nopeaan kehitykseen, 
helpottaa rajatylittävien palvelujen 
tarjoamista ja edistää kilpailua sekä 
yhteentoimivuutta ja innovointia.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Valitut tieto- ja viestintätekniikan
standardit voisivat edesauttaa 
yhteentoimivuusratkaisuista 
eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 16 
päivänä syyskuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
922/2009/EY täytäntöönpanoa; 
päätöksessä vahvistetaan kaudeksi 2010–
2015 eurooppalaisten julkishallintojen, 

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

unionin toimielimet ja muut elimet mukaan 
luettuina, yhteentoimivuusratkaisuja 
koskeva ohjelma, jossa tuotetaan 
yhteentoimivuutta parantavia yhteisiä ja 
jaettuja ratkaisuja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on viipymättä vastattava niihin ja 
otettava ne asianmukaisesti huomioon.

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on vastattava niihin kuukauden 
kuluessa ja otettava ne asianmukaisesti 
huomioon.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) standardiehdotukset julkaistaan siten, 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittuneilla 
osapuolilla on mahdollisuus esittää 
huomautuksia

a) standardiehdotukset julkaistaan 
viipymättä siten, että muihin 
jäsenvaltioihin sijoittuneilla osapuolilla on 
mahdollisuus esittää huomautuksia
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Eurooppalaisten standardointielinten on
edistettävä sitä, että yritykset, 
tutkimuskeskukset sekä korkeakoulut ja 
muut oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Parhaat käytännöt

Eurooppalaisten standardointielinten on 
tuettava, edistettävä ja levitettävä parhaita 
käytäntöjä, jotka koskevat eri 
sidosryhmien osallistumista kansallisiin 
standardointielimiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaista standardointia koskevaan 
työohjelmaan sisällytetään myös 
eurooppalaisen standardoinnin 
kansainväliseen ulottuvuuteen liittyviä 
tavoitteita unionin lainsäädännön ja 
toimintalinjojen tukemiseksi, ja siinä on 
esitetään, kuka toteuttaa mitäkin 
toimenpiteitä kansainvälisen yhteistyön 
kehittämiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
eurooppalaista standardointia koskevassa 
työohjelmassa esitetään, miten 
standardointi sisällytetään Eurooppa 2020 
-strategiaan ja miten näiden kahden 
välisestä johdonmukaisuudesta 
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huolehditaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
eurooppalaisia standardeja koskeva 
työohjelma toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle lausuntoa 
varten.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan vahvistetussa määräajassa
eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen, joka 
on kunnianhimoinen ja johon sisältyy 
selkeä luettelo vaatimuksista, 
välitavoitteista ja julkisesta tuesta. Niiden 
on oltava markkinalähtöisiä, niissä on 
otettava huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa 

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

tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
IV kappale – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan standardit Tieto- ja viestintätekniikan alan tekniset 
eritelmät

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien käyttö

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan ja 
tieto- ja viestintätekniikan standardointia 
käsittelevää eurooppalaista 
sidosryhmäfoorumia kuultuaan päättää 
tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tieto- ja 
viestintätekniikan alan tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tehdäkseen 
julkisia hankintoja tai toteuttaakseen 
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unionin toimintalinjoja.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Tieto- ja viestintätekniikan standardien 

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) unionin politiikan ja lainsäädännön 
tukemisessa käytettävien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden kääntäminen 
tarvittaessa unionin virallisille kielille, 
jotka eivät ole eurooppalaisten 
standardointielinten työkieliä, tai 
perustelluissa tapauksissa muille kuin 
unionin virallisille kielille

e) unionin politiikan ja lainsäädännön 
tukemisessa käytettävien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden kääntäminen 
tarvittaessa unionin virallisille kielille, 
jotka eivät ole eurooppalaisten 
standardointielinten työkieliä, tai 
perustelluissa tapauksissa muille kuin 
unionin virallisille kielille, jos tällä 
voidaan edistää eurooppalaisia 
standardeja kolmansissa maissa

(Komission ehdotuksen ranskankielisen version väärä numerointi on korjattava.) 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut avustusten määrää koskevat 
rahoitusjärjestelyt ja tarpeen mukaan 
rahoituksen enimmäisprosenttiosuuden 
toimityyppiä kohti.

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut avustusten määrää koskevat 
rahoitusjärjestelyt ja tarpeen mukaan 
rahoituksen enimmäisprosenttiosuuden 
toimityyppiä kohti. Komissio varmistaa, 
että unionin rahoitus on luonteeltaan vain 
täydentävää ja siihen liittyy erityisiä 
vaatimuksia, jotta eurooppalaisen 
standardoinnin rahoitus säilyy edelleen 
pääosin yksityisellä sektorilla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) mukautetaan liitteessä II asetetut tieto-
ja viestintätekniikan alan standardien 
tunnustamista koskevat kriteerit tekniikan 
kehitykseen kuitenkin siten, että yhtään 
uutta kriteeriä ei luoda eikä yhtään 
entistä poisteta

(Komission ehdotuksen ranskankielisen version väärä numerointi on korjattava.) 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mukautetaan liitteessä III asetetut pk-
yrityksiä ja yhteiskunnan sidosryhmiä 
edustaviin organisaatioihin sovellettavat 
kriteerit uuteen kehitykseen niiden voittoa 
tavoittelemattoman luonteen ja 
edustavuuden suhteen.

c) mukautetaan liitteessä III asetetut pk-
yrityksiä ja yhteiskunnan sidosryhmiä 
edustaviin organisaatioihin sovellettavat 
kriteerit uuteen kehitykseen niiden voittoa 
tavoittelemattoman luonteen ja 
edustavuuden suhteen kuitenkin siten, että 
yhtään uutta kriteeriä tai organisaatiota ei 
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luoda eikä yhtään entistä poisteta.
(Komission ehdotuksen ranskankielisen version väärä numerointi on korjattava.) 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Standardointimenettely perustui 
yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen, eikä 

Teknisten eritelmien laatimismenettely
perustui yhteistyöhön ja 
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siinä suosittu mitään tiettyä sidosryhmää.
Yhteisymmärryksellä tarkoitetaan yleistä 
sopua, jossa mikään tärkeä eturyhmä ei ole 
oleellisissa asioissa pysyvästi eri mieltä ja 
jonka valmistelussa pyritään ottamaan 
huomioon kaikkien osapuolten näkökannat 
ja sovittamaan mahdolliset ristiriitaiset 
mielipiteet. Yhteisymmärrys ei edellytä 
yksimielisyyttä.

yhteisymmärrykseen, eikä siinä suosittu 
mitään tiettyä sidosryhmää.
Yhteisymmärryksellä tarkoitetaan yleistä 
sopua, jossa mikään tärkeä eturyhmä ei ole 
oleellisissa asioissa pysyvästi eri mieltä ja 
jonka valmistelussa pyritään ottamaan 
huomioon kaikkien osapuolten näkökannat 
ja sovittamaan mahdolliset ristiriitaiset 
mielipiteet. Yhteisymmärrys ei edellytä 
yksimielisyyttä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Johdonmukaisuus:
i) Tekniset eritelmät eivät saa olla 
ristiriidassa kansallisten, eurooppalaisten 
tai kansainvälisten olemassa tai tekeillä 
olevien standardien kanssa eivätkä 
kopioida niitä.
ii) Tässä määräyksessä olisi 
kunnioitettava teknologianeutraaliuden 
periaatetta eikä sitä pidä soveltaa 
kilpailun vastaisella tavalla.
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