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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van dit voorstel voor een verordening van de Commissie is een herziening van bestaande 
richtlijnen. Aangezien het huidige systeem al goed werkt, is het belangrijk dat deze verordening 
slechts een verbetering is van het bestaande en geen ingrijpende wijzigingen met zich mee 
brengt. 

Normalisatie heeft betrekking op vele aspecten van de economische activiteit, in het bijzonder 
groei, productiviteit en openstelling van de markten. Het heeft bovendien verschillende gevolgen 
voor het handelsverkeer. Normalisatie kan door bepaalde protectionistische landen ook worden 
ingezet als technische belemmering voor het handelsverkeer. 

Om die reden moet de Europese Unie de internationale normen bevorderen, zoals zij dat doet via 
internationale normalisatie-instellingen, of door middel van een bilaterale aanpak, met name in 
de onderhandelingen over handelsovereenkomsten. Verder zou het goed zijn als de Commissie 
internationale doelstellingen in haar werkprogramma zou opnemen.

Onderhavig advies heeft voornamelijk betrekking op technische specificaties in de ICT-sector. 
Deze specificaties worden namelijk meestal opgesteld door fora en consortia, d.w.z. groepen 
bedrijven van verschillende omvang die ernaar streven tezamen specificaties op te stellen. Deze 
fora en consortia hebben meestal een internationaal karakter en hun activiteiten werken door op 
internationaal niveau. Ze zijn niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de Europese 
normalisatie-instellingen (ENI's). De ICT-sector is een bijzonder dynamische sector, die een snel 
reagerende normalisatie nodig heeft, niet alleen om de interoperabiliteit te waarborgen, maar ook 
om concurrentie en innovatie te bevorderen. Om die reden zijn er veel meer technische 
specificaties in de ICT-sector dan in andere sectoren.

Internationaal gezien moeten technische specificaties aangemoedigd worden aangezien ze, 
doordat ze zijn opgesteld door instellingen met een internationaal karakter, het mogelijk maken 
om de niet-Europese markten open te stellen en technische belemmeringen voor het 
handelsverkeer te beperken.

Toch worden ze vandaag de dag op Europees niveau weinig erkend en kunnen veel lidstaten zich 
er in hun aanbestedingen voor overheidsopdrachten niet op beroepen.

De Commissie stelt in haar voorstel voor om het mogelijk te maken deze technische specificaties 
op het gebied van ICT te erkennen als ICT-normen, hetzij op advies van een lidstaat of op eigen 
initiatief, zodra zij aan bepaalde eisen voldoen. Wij zijn echter van mening dat met deze aanpak 
de hierboven genoemde problemen niet kunnen worden opgelost. 

Allereerst leidt dit tot inmenging van de Commissie in de normalisatieprocedure, aangezien zij 
op eigen initiatief kan besluiten dat een technische specificatie een norm is, zonder dat deze is 
opgesteld door een ENI. Het is echter belangrijk dat beleidsmakers zich niet mengen in de 
normalisatie, omdat deze een vrijwillig karakter heeft. Bovendien is de vraag, hoewel technische 
specificaties aan de in de bijlagen van het voorstel ontwikkelde eisen moeten voldoen om als 
ICT-normen te worden erkend, waar de Commissie zich op zou moeten baseren om de ene 
technische specificatie wel als norm te erkennen en een andere niet.
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Ten tweede leidt dit tot verwarring tussen normen en technische specificaties. Fora en consortia 
hebben niet dezelfde verplichtingen als ENI's, met name wat betreft raadpleging van het mkb, 
sociale instanties en instellingen op het gebied van milieu en consumentenbescherming. Zij zijn 
bovendien niet verplicht om zich te houden aan het beginsel van samenhang, dat inhoudt dat er 
geen elkaar tegensprekende regels mogen worden gesteld en er geen normen mogen worden 
vastgesteld die een duplicaat zijn van een andere norm. Wij denken dat het belangrijk is om een 
duidelijk onderscheid te maken tussen normen en technische specificaties, omdat anders het 
gevaar bestaat dat zich een parallel normalisatiesysteem ontwikkelt.

Ten slotte lijken de criteria waaraan de technische specificaties op ICT-gebied moeten 
beantwoorden om door de Commissie als norm te worden erkend, ons ontoereikend. Een deel 
van de WTO-criteria wordt namelijk niet in aanmerking genomen, in het bijzonder op het gebied 
van samenhang.

Uiteindelijk heeft de Commissie bij besluit van 28 november 2011, op 30 november 2011 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, besloten tot de oprichting van een 
Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten van de lidstaten en de EVA-landen, 
vertegenwoordigers van het mkb en de industrie, alsook andere maatschappelijke stakeholders. 
Dit platform heeft tot taak de Europese Commissie advies te verstrekken over ICT-normalisatie 
(werkprogramma, behoeften, uitvoering, enz.)

Daarom verzoeken wij de Commissie, zonder af te willen doen aan het werk dat is verricht door 
de fora en consortia in de ICT-sector, om na raadpleging van het multi-stakeholderplatform 
inzake ICT-normalisatie alle lidstaten de mogelijkheid te geven zich te beroepen op de 
technische specificaties in de aanbestedingen voor overheidsopdrachten of voor de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de Europese Unie, zodra de specificaties voldoen aan de 
eisen in de bijlage, waaronder alle criteria van de WTO.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese normalisatie-instellingen, 
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie 
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Normalisatie speelt een steeds 
grotere rol in de internationale handel en 
de openstelling van de markten. De Unie 
streeft er met de overeenkomsten van 
Wenen en Dresden naar om de 
vaststelling van normen op internationaal 
niveau te bevorderen, omdat dit het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen en sectoren op de 
wereldmarkt ten goede komt. Normalisatie 
kan echter ook door derde landen worden 
ingezet als een mededingingsbeperkend 
instrument door technische 
belemmeringen voor het handelsverkeer 
op te werpen. In dat opzicht is 
samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen en de 
internationale normalisatie-instellingen 
essentieel, maar de Unie zou ook de 
bilaterale aanpak moeten aanmoedigen 
door haar normalisatieactiviteiten af te 
stemmen op die van haar partners, 
bijvoorbeeld in het kader van de trans-
Atlantische dialoog.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De bevordering van Europese 
normen zou ook moeten plaatsvinden via 
bilaterale contacten tijdens de 
onderhandelingen over overeenkomsten 
of door de afvaardiging van 
normalisatiedeskundigen naar derde 
landen, zoals dat is gedaan met China. 
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Een vergelijkbaar initiatief zou als eerste 
moeten worden ontplooid met India, 
Rusland en Brazilië.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Naast de normen die worden 
opgesteld door de nationale, Europese en 
internationale normalisatie-instellingen, 
stellen fora en consortia technische 
specificaties vast. Deze technische 
specificaties zijn bruikbaar voor situaties 
waarvoor geen normen bestaan. De 
technische specificaties maken door het 
internationale karakter van fora en 
consortia vooral de openstelling van niet-
Europese markten mogelijk en beperken 
de technische belemmeringen voor het 
handelsverkeer, met name op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). De Unie 
zou de contacten tussen de normalisatie-
instellingen en deze fora en consortia 
moeten aanmoedigen en er tegelijkertijd 
op moeten toezien dat er geen 
concurrerend normalisatiesysteem 
ontstaat.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna "het mkb" 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna "het mkb" 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
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mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

mkb. Normalisatieregels dienen ervoor te 
zorgen dat het mkb met zijn innoverende 
technologieoplossingen actief bijdraagt tot 
de normalisatie-inspanningen. Daarnaast 
is het cruciaal dat de vertegenwoordiging 
en deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat op sommige gebieden echter
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties, met 
behoud van het beginsel van nationale 
delegatie en vermijding van onnodige 
doublures van structuren op Europees 
niveau. Er moet extra aandacht worden 
besteed aan de vertegenwoordiging en de
behoeften van het mkb met betrekking tot 
internationale 
normalisatiewerkzaamheden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende 

(19) Overheden die hardware, software en 
informatietechnologiediensten willen 
aanschaffen, moeten optimaal 
gebruikmaken van alle desbetreffende 
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normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de 
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 
bepaalde technologie komen vast te zitten. 
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten is bepaald 
dat de technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
technische specificaties voor 
overheidsopdrachten naar normen op het 
gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 

normen, bijvoorbeeld door normen te 
kiezen die alle geïnteresseerde leveranciers 
kunnen toepassen, waardoor de
concurrentie kan toenemen en het gevaar 
kleiner wordt dat de overheden aan een 
bepaalde technologie komen vast te zitten. 
In Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten is bepaald 
dat de technische specificaties bij 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangegeven door verwijzing naar de 
nationale normen waarin Europese normen 
zijn omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
ontstentenis daarvan, naar nationale 
normen, nationale technische 
goedkeuringen dan wel nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, berekenen en uitvoeren van 
werken en het gebruik van producten, of 
gelijkwaardig. Normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden echter vaak door andere 
normalisatieorganisaties ontwikkeld en 
vallen onder geen van de in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
vermelde categorieën normen en 
goedkeuringen. Daarom moet de 
mogelijkheid worden gecreëerd om in 
aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
naar bepaalde technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
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dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sommige normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
zijn niet volgens de criteria in bijlage 3 bij 
de Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen ontwikkeld. 
Daarom moet in deze verordening een 
selectieprocedure worden vastgesteld voor 
de normen op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
normen en de bijbehorende 
normalisatieprocessen worden vastgesteld 
in de vorm van een lijst van verplichte 
kenmerken. Deze kenmerken moeten 
waarborgen dat aan de doelstellingen van 
het overheidsbeleid en aan de behoeften 
van de samenleving wordt voldaan en 
moeten berusten op de criteria voor 
internationale normalisatieorganisaties, die 
in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

(20) Sommige technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie zijn niet volgens 
de criteria in bijlage 3 bij de Overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen 
ontwikkeld. Daarom moet in deze 
verordening een selectieprocedure worden 
vastgesteld voor de technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie die bij 
overheidsopdrachten mogen worden 
gebruikt, waarbij een uitgebreide 
raadpleging moet plaatsvinden van 
uiteenlopende belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties. In deze verordening 
moeten ook voorschriften voor dergelijke 
technische specificaties en de 
bijbehorende normalisatieprocessen 
worden vastgesteld in de vorm van een lijst 
van verplichte kenmerken. Deze 
kenmerken moeten waarborgen dat aan de 
doelstellingen van het overheidsbeleid en 
aan de behoeften van de samenleving 
wordt voldaan en moeten berusten op de 
criteria voor internationale 
normalisatieorganisaties, die in het kader 
van de Wereldhandelsorganisatie zijn 
ontwikkeld.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De gekozen normen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
kunnen bijdragen tot de uitvoering van 
Besluit nr. 922/2009/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 september 
2009 inzake interoperabiliteitsoplossingen 
voor Europese overheidsdiensten (ISA), 
waarin een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

(22) De gekozen technische specificaties
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie kunnen 
bijdragen tot de uitvoering van Besluit nr. 
922/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 inzake 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten (ISA), waarin
een programma voor 
interoperabiliteitsoplossingen voor 
Europese overheidsdiensten en instellingen 
en organen van de Unie is vastgesteld voor 
de periode 2010–2015 om te zorgen voor 
gemeenschappelijke en gedeelde 
oplossingen die de interoperabiliteit 
bevorderen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "ICT-norm": een norm op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Schrappen

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
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deze daar onverwijld op en houdt deze daar 
naar behoren rekening mee.

deze daar binnen een maand op en houdt 
deze daar naar behoren rekening mee.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

a) hun ontwerpnormen snel en op zodanige 
wijze bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna "het mkb" genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf 
(hierna "het mkb" genoemd), 
consumentenorganisaties, 
werknemersorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 

2. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat ondernemingen, 
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onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Best practice-modellen

De Europese normalisatie-instellingen 
steunen, stimuleren en verspreiden best-
practice-modellen voor participatie van 
verschillende belanghebbenden in 
nationale normalisatie-instellingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europese 
normalisatiewerkprogramma bevat ook 
doelstellingen voor de internationale 
dimensie van de Europese normalisatie 
als ondersteuning van wetgeving en beleid 
van de Unie, en geeft aan wie zich op 
welke wijze inzet voor de totstandbrenging 
van internationale samenwerking.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het in lid 1 genoemde 
werkprogramma voor Europese 
normalisatieactiviteiten wordt uiteengezet 
hoe de normalisatieactiviteiten zijn 
ondergebracht in de EU-2020-strategie en 
hoe coherentie tot stand wordt gebracht.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Het in lid 1 genoemde 
werkprogramma voor Europese 
normalisatieactiviteiten wordt voor advies 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde ambitieus 
gekozen termijn, waaraan een duidelijk 
overzicht van eisen, tussentijdse 
doelstellingen en openbare financiering is 
toegevoegd, een Europese norm of een 
Europees normalisatieproduct op te stellen. 
Deze normen en normalisatieproducten 
moeten marktgestuurd zijn, rekening 
houden met het algemeen belang en op 
consensus berusten.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
twee maanden na ontvangst van het in 
lid 2 bedoelde bericht van aanvaarding op 
de hoogte van de toekenning van een 
subsidie voor de opstelling van een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen op ICT-gebied Technische specificaties op ICT-gebied

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Gebruik van technische specificaties op 
ICT-gebied

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in De Commissie kan op verzoek van een in 
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Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen. 

Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief na 
raadpleging van het Europees multi-
stakeholderplatform inzake ICT-
normalisatie besluiten technische 
specificaties op ICT-gebied te erkennen die 
geen nationale, Europese of internationale 
normen zijn en die aan de voorschriften in 
bijlage II voldoen voor de gunning van 
overheidsopdrachten of de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de 
Unie.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Gebruik van ICT-normen in 

overheidsopdrachten
De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in andere talen dan de 
officiële talen van de Unie, als dit de 
mogelijkheid schept om de Europese 
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normen te bevorderen in derde landen;
(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit. De Commissie waarborgt 
dat de financiering door de Unie 
uitsluitend een aanvullend karakter 
draagt en aan speciale voorwaarden is 
gebonden, zodat de financiering van de 
Europese normalisatie ook in de toekomst 
overwegend door de particuliere sector 
geschiedt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen, zonder echter een 
criterium toe te voegen of te verwijderen;

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit.

c) de in bijlage III opgenomen criteria voor 
organisaties die het mkb en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen aan te passen aan 
verdere ontwikkelingen in verband met het 
ontbreken van een winstoogmerk en hun 
representativiteit, zonder echter een 
criterium of organisatie toe te voegen of te 
verwijderen.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die ICT-normen ontwikkelt 
op haar deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale 
normalisatie-instelling is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:

2. De technische specificaties zijn 
ontwikkeld door een organisatie zonder 
winstoogmerk die een professionele 
maatschappelijke, branche- of 
handelsvereniging of een andere 
vereniging is die technische specificaties 
op ICT-gebied ontwikkelt op haar 
deskundigheidsgebied en die geen 
Europese, nationale of internationale 
normalisatie-instelling is, volgens 
processen die aan de volgende criteria 
beantwoorden:
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld op basis van open 
besluitvorming waaraan deelgenomen kan 
worden door alle belanghebbende partijen 
op de markt of markten waarvoor de norm
gevolgen heeft; 

a) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld op basis van open 
besluitvorming waaraan deelgenomen kan 
worden door alle belanghebbende partijen 
op de markt of markten waarvoor de 
technische specificatie gevolgen heeft;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het normalisatieproces berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met “consensus” wordt 
een algemene overeenstemming bedoeld, 
die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
met de standpunten van alle betrokken 
partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

b) het proces voor de ontwikkeling van 
technische specificaties berustte op 
samenwerking en consensus en werkte niet 
in het voordeel van een bepaalde 
belanghebbende. Met “consensus” wordt 
een algemene overeenstemming bedoeld, 
die gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van aanhoudend verzet tegen wezenlijke 
aspecten door een belangrijk deel van de 
betrokken belangen en door een proces 
waarin getracht wordt rekening te houden 
met de standpunten van alle betrokken 
partijen en tegenstrijdige argumenten met 
elkaar te verenigen. Consensus betekent 
niet dat unanimiteit vereist is;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) coherentie:
(i) de technische specificaties zijn niet in 
strijd met de bestaande of in ontwikkeling 
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zijnde nationale, Europese en 
internationale normen, noch zijn zij daar 
een duplicaat van.
(ii) deze bepaling dient in 
overeenstemming te zijn met het beginsel 
van technologische neutraliteit en mag 
niet op concurrentieverstorende wijze 
worden toegepast.



PE478.355v02-00 20/20 AD\889597NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Europese normalisatie

Document- en procedurenummers COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

IMCO
23.6.2011

Medeadviserende commissie(s)
       Datum bekendmaking

INTA
23.6.2011

Behandeling in de commissie 23.11.2011 20.12.2011

Datum goedkeuring 26.1.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

21
6
0

Bij de eindstemming aanwezige leden William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, 
Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, 
Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba 
Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian 
Ungureanu


