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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till förordning från kommissionen innebär en översyn av de befintliga 
direktiven. Det aktuella systemet fungerar tämligen väl, och därför är det viktigt att den nya 
förordningen innebär en vidareutveckling av det som redan finns i stället för något helt nytt.

Standardiseringen bidrar till många aspekter av ekonomin, särskilt tillväxt, produktivitet och 
marknadernas öppenhet. Den får många följder för handeln och kan också utnyttjas av vissa 
protektionistiska länder för att skapa tekniska handelshinder.

Därför måste EU främja internationella standarder, precis som också sker genom 
internationella standardiseringsorgan eller via bilaterala kontakter, särskilt under 
förhandlingar om handelsavtal. Det vore också bra om kommissionen i sitt arbetsprogram tog 
med internationella målsättningar.

Detta yttrande handlar främst om tekniska specifikationer på IKT-området. Sådana utarbetas 
oftast av forum och konsortier, det vill säga grupperingar av företag av olika storlek som 
tillsammans utvecklar specifikationer. Dessa forum och konsortier har oftast en internationell 
prägel och deras arbete får därför internationella konsekvenser. De omfattas inte av samma 
krav som de europeiska standardiseringsorganen. IKT är en särskilt dynamisk sektor, och 
standardiseringen på området måste vara mycket proaktiv för att garantera interoperabiliteten 
men också stimulera konkurrens och innovation. Det är därför tekniska specifikationer är 
mycket vanligare inom IKT-sektorn än på andra områden.

Ur ett internationellt perspektiv måste de tekniska specifikationerna uppmuntras, eftersom de, 
på grund av att de utarbetas av organisationer med en internationell dimension, öppnar dörren 
till marknader utanför Europa och begränsar de tekniska handelshindren.

I dagsläget är de emellertid otillräckligt erkända på EU-nivå, och många medlemsstater kan 
inte hänvisa till dem vid offentlig upphandling.

I förslaget till förordning föreslår kommissionen att den ska kunna erkänna tekniska 
specifikationer på IKT-området som IKT-standarder, på förslag av en medlemsstat eller på 
eget initiativ, förutsatt att de uppfyller vissa krav. Vi tror dock inte att detta kommer att kunna 
lösa de problem som nämnts ovan.

För det första innebär förslaget att kommissionen blandar sig i standardiseringsprocessen, då 
den på eget initiativ kan bestämma att en viss teknisk specifikation är en standard utan att den 
är utarbetad av ett europeiskt standardiseringsorgan. Det är dock viktigt att undvika politisk 
inblandning i standardiseringen, som bygger på frivillighet. Vidare kan man ställa sig frågan 
på vilka grunder kommissionen kommer att erkänna en viss teknisk specifikation som 
standard och inte en annan, även om de tekniska specifikationerna måste uppfylla vissa krav, 
angivna i bilagorna till förordningen, för att erkännas som IKT-standarder.

Ett annat skäl är att det skapar förvirring kring standarder och tekniska specifikationer. Forum 
och konsortier har inte samma skyldigheter som de europeiska standardiseringsorganen, 
särskilt i fråga om samråd med små och medelstora företag och med yrkesförbund, 
miljöorganisationer och konsumentskyddsorganisationer. De är heller inte bundna av 
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principen om enhetlighet, som går ut på att man inte får anta standarder som står i motsättning 
till varandra eller utarbeta en standard som utgör en kopia av en annan. Vi anser att det är 
viktigt att behålla en tydlig åtskillnad mellan standarder och tekniska specifikationer, så att 
det inte uppstår ett parallellt standardiseringssystem.

Slutligen menar vi att de kriterier som de tekniska specifikationerna på IKT-området måste 
uppfylla för att erkännas som standarder av kommissionen är ofullständiga. Närmare bestämt 
fattas en del av WTO:s kriterier, i synnerhet det om konsekvens.

Den 28 november 2011 fattade kommissionen ett beslut, offentliggjort i EUT den 
30 november, om att skapa en europeisk plattform för de olika intressenterna om 
standardisering inom IKT. Denna plattform ska samla företrädare för de nationella 
myndigheterna i EU- och Eftaländerna, företrädare för små och medelstora företag och 
branschen samt andra berörda parter från det civila samhället. Plattformens uppdrag blir att ge 
kommissionen råd om standardisering inom IKT-sektorn (arbetsprogram, behov, 
genomförande osv.).

Sålunda föreslår vi, utan att förringa det arbete som utförs av forum och konsortier på 
IKT-området, att kommissionen efter samråd med flerpartsplattformen för standardisering 
inom IKT gör det möjligt för alla medlemsstater att hänvisa till de tekniska specifikationerna 
vid offentlig upphandling eller vid genomförandet av EU:s politik, så snart specifikationerna 
uppfyller kraven i bilagan och denna omfattar alla WTO:s kriterier.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) De europeiska standarderna bör 
fortsätta att antas av de europeiska 
standardiseringsorganen, dvs. 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN), Europeiska kommittén för 
elektroteknisk standardisering (Cenelec) 
och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI).
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Standardiseringen spelar en allt 
viktigare roll i den internationella 
handeln och för marknadernas öppenhet.
Genom Dresden- och Wienavtalen söker 
unionen främja utarbetandet av 
standarder på internationell nivå och på
så sätt stärka konkurrenskraften för 
EU:s företag och näringsliv på den 
globala marknaden. Standardiseringen 
kan emellertid även utnyttjas av 
tredjeländer i syfte att hämma 
konkurrensen, genom att den skapar 
tekniska handelshinder. Därför är 
samarbete mellan europeiska och 
internationella standardiseringsorgan 
grundläggande, men unionen bör också 
främja bilaterala kontakter och samordna 
sitt standardiseringsarbete med sina 
partner, till exempel inom ramen för den 
transatlantiska dialogen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Främjandet av europeiska standarder 
bör även ske genom bilaterala kontakter 
under avtalsförhandlingar eller genom att 
standardiseringsexperter utstationeras i 
tredjeländer, som redan har gjorts i fallet 
Kina. Ett liknande initiativ bör tas för i 
första hand Indien, Ryssland och 
Brasilien.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Vid sidan av standarder som 
utarbetas av nationella, europeiska och 
internationella standardiseringsorgan 
finns det tekniska specifikationer som 
utarbetas av forum och konsortier.
Sådana tekniska specifikationer är 
användbara på områden där det inte 
existerar några standarder. Tack vare 
dessa forums och konsortiers 
internationella prägel kan de tekniska 
specifikationerna framför allt öppna 
dörren till marknader utanför Europa och 
begränsa de tekniska handelshindren, 
särskilt på området informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Unionen 
bör uppmuntra kontakter mellan 
standardiseringsorganen och dessa forum 
och konsortier, men akta sig för att skapa 
ett konkurrerande 
standardiseringssystem.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Standarder är viktiga verktyg för 
företag, särskilt små och medelstora 
företag. Dessa är dock inte tillräckligt 
delaktiga i standardiseringssystemet, vilket 
innebär att det finns risk för att 
standarderna inte tar hänsyn till små och 
medelstora företags behov och intressen.
Standardiseringsreglerna bör sporra små 
och medelstora företag att aktivt bidra 
med sina innovativa tekniska lösningar 
till standardiseringsinsatserna. Vidare bör
små och medelstora företag bli bättre 
företrädda inom och mer delaktiga i 
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standardiseringsprocessen, särskilt i de 
tekniska kommittéerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) De europeiska standarderna är extremt 
viktiga för de små och medelstora
företagens konkurrenskraft, men på vissa 
områden är dessa företag 
underrepresenterade i 
standardiseringsverksamheten, i synnerhet 
på europeisk nivå. Därför bör denna 
förordning säkerställa att små och 
medelstora företag företräds på lämpligt 
sätt i den europeiska 
standardiseringsprocessen samtidigt som 
man upprätthåller principen om nationell 
delegering och undviker onödiga 
överlappningar av strukturerna på EU-
nivå genom en enhet med lämpliga 
kvalifikationer. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt små och medelstora företags 
representation och behov när det gäller 
internationellt standardiseringsarbete.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Myndigheter bör på bästa möjliga sätt 
använda hela utbudet av relevanta 
standarder vid upphandling av maskinvara, 
programvara och IT-tjänster, t.ex. genom 
att välja standarder som kan tillämpas av 
alla berörda leverantörer, för att ge större 
utrymme för konkurrens och minska risken 
för inlåsning. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG av den 

(19) Myndigheter bör på bästa möjliga sätt 
använda hela utbudet av relevanta 
standarder vid upphandling av maskinvara, 
programvara och IT-tjänster, t.ex. genom 
att välja standarder som kan tillämpas av 
alla berörda leverantörer, för att ge större 
utrymme för konkurrens och minska risken 
för inlåsning. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG av den 
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31 mars 2004 samordnar förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster18 samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster19 ska de tekniska 
specifikationerna vid offentlig upphandling 
vara utformade genom en hänvisning till 
sådana nationella standarder som genomför 
europeiska standarder, europeiska tekniska 
godkännanden, gemensamma tekniska 
specifikationer, internationella standarder, 
andra tekniska referenssystem som 
utarbetats av de europeiska 
standardiseringsorganen eller, om sådana 
inte finns, till nationella standarder eller 
nationella tekniska godkännanden, eller till 
nationella tekniska specifikationer om 
projektering, beräkning och utförande av 
byggentreprenader samt 
materialanvändning, eller motsvarande.
Standarder inom IKT-området utarbetas 
dock ofta av andra organisationer som 
utvecklar standarder och faller därför inte 
inom någon av de kategorier av standarder 
och godkännanden som fastställs i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
Det är därför nödvändigt att föreskriva att 
tekniska specifikationer för offentlig 
upphandling ska kunna hänvisa till 
standarder på IKT-området, för att hänga 
med i den snabba utvecklingen på det 
området, underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande tjänster samt främja 
konkurrens, driftskompatibilitet och 
innovation.

31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och 
posttjänster18 samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster19 ska 
de tekniska specifikationerna vid offentlig 
upphandling vara utformade genom en 
hänvisning till sådana nationella standarder 
som genomför europeiska standarder, 
europeiska tekniska godkännanden, 
gemensamma tekniska specifikationer, 
internationella standarder, andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 
europeiska standardiseringsorganen eller, 
om sådana inte finns, till nationella 
standarder eller nationella tekniska 
godkännanden, eller till nationella tekniska 
specifikationer om projektering, beräkning 
och utförande av byggentreprenader samt 
materialanvändning, eller motsvarande.
Standarder inom IKT-området utarbetas 
dock ofta av andra organisationer som 
utvecklar standarder och faller därför inte 
inom någon av de kategorier av standarder 
och godkännanden som fastställs i 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
Det är därför nödvändigt att föreskriva att 
anbudsinfordringar för offentlig 
upphandling ska kunna hänvisa till vissa 
tekniska specifikationer på IKT-området, 
för att hänga med i den snabba 
utvecklingen på det området, underlätta 
tillhandahållandet av gränsöverskridande 
tjänster samt främja konkurrens, 
driftskompatibilitet och innovation.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De utvalda standarderna inom 
IKT-området skulle kunna bidra till 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 922/2009/EG av den 
16 september 2009 om lösningar för att 
uppnå interoperabilitet mellan europeiska 
offentliga förvaltningar (ISA)20, som för 
perioden 2010–2015 inrättar ett program 
för kompatibla lösningar för europeiska 
offentliga förvaltningar samt för 
EU-institutioner och EU-organ som 
erbjuder gemensamma och delade 
lösningar som underlättar 
driftskompatibilitet.

(22) De utvalda tekniska specifikationerna
inom IKT-området skulle kunna bidra till 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 922/2009/EG av den 
16 september 2009 om lösningar för att
uppnå interoperabilitet mellan europeiska 
offentliga förvaltningar (ISA)20, genom 
vilket det för perioden 2010–2015 inrättas
ett program för kompatibla lösningar för 
europeiska offentliga förvaltningar samt 
för EU-institutioner och EU-organ för att 
erbjuda gemensamma och delade lösningar 
som underlättar driftskompatibilitet.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska och nationella 
standardiseringsorganen ska utan dröjsmål
besvara och ta vederbörlig hänsyn till 
eventuella synpunkter på utkasten som de 
får från andra europeiska och nationella 
standardiseringsorgan och från 
kommissionen.

2. De europeiska och nationella 
standardiseringsorganen ska inom 
en månad besvara och ta vederbörlig 
hänsyn till eventuella synpunkter på 
utkasten som de får från andra europeiska 
och nationella standardiseringsorgan och 
från kommissionen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De europeiska standardiseringsorganen 
ska främja en lämplig representation av 
små och medelstora företag, 
konsumentorganisationer samt miljö-, 
arbetstagar- och samhällsaktörer, särskilt
genom de organisationer som anges i 
bilaga III, på politisk beslutsnivå och minst 
i följande etapper av utarbetandet av 
europeiska standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter:

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Modeller för bästa praxis

De europeiska standardiseringsorganen 
ska stödja, främja och sprida modeller för 
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bästa praxis vad avser olika aktörers 
delaktighet i nationella 
standardiseringsorgan.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetsprogrammet för europeisk 
standardisering ska också innehålla mål 
för den internationella dimensionen av 
den europeiska standardiseringen, till stöd 
för unionens lagstiftning och politik, och i 
programmet ska det anges vem som ska 
vidta vilka åtgärder för att utveckla det 
internationella samarbetet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I det arbetsprogram för europeisk 
standardisering som avses i punkt 1 ska 
det anges hur standardiseringen ska 
förenas med Europa 2020-strategin och 
hur deras inbördes enhetlighet ska 
bevaras.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Det arbetsprogram för europeisk 
standardisering som avses i punkt 1 ska 
översändas till Europaparlamentet och 
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rådet för yttrande.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen får begära att ett eller 
flera europeiska standardiseringsorgan 
utarbetar utkast till en europeisk standard 
eller en europeisk standardisering som 
kan levereras inom en viss tidsfrist och 
som är ambitiös och försedd med tydliga 
förteckningar över krav, etappmål och 
uppgifter om offentligt stöd. De ska vara 
marknadsdrivna, ta hänsyn till 
allmänintresset och bygga på samförstånd.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standarder på IKT-området Tekniska specifikationer på IKT-området
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännande av tekniska specifikationer på 
IKT-området

Användning av tekniska specifikationer på 
IKT-området

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antingen på förslag från en myndighet som 
avses i direktiv 2004/18/EG eller på eget 
initiativ kan kommissionen besluta att 
erkänna tekniska specifikationer som inte 
är nationella, europeiska eller 
internationella standarder och som 
uppfyller kraven i bilaga II som 
IKT-standarder.

Antingen på förslag från en myndighet som 
avses i direktiv 2004/18/EG eller på eget 
initiativ kan kommissionen, efter samråd 
med den europeiska plattformen för de 
olika intressenterna om standardisering 
inom IKT, besluta att erkänna tekniska 
specifikationer på IKT-området som inte 
är nationella, europeiska eller 
internationella standarder och som 
uppfyller kraven i bilaga II, i syfte att 
genomföra offentliga upphandlingar eller 
verkställa unionens politik.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Användning av IKT-standarder i offentlig 

upphandling
De IKT-standarder som avses i artikel 9 
ska utgöra gemensamma tekniska
specifikationer enligt 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
samt förordning (EG) nr 2342/2002.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid behov, översättning av 
europeiska standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter som används 
som stöd för unionspolitik och 
unionslagstiftning till andra av unionens 
officiella språk än de europeiska 
standardiseringsorganens arbetsspråk eller, 
i vederbörligen motiverade fall, till andra 
språk än unionens officiella språk.

e) Vid behov, översättning av 
europeiska standarder och europeiska 
standardiseringsprodukter som används 
som stöd för unionspolitik och 
unionslagstiftning till andra av unionens 
officiella språk än de europeiska 
standardiseringsorganens arbetsspråk eller 
till andra språk än unionens officiella språk 
om detta gör det möjligt att främja 
europeiska standarder i tredjeländer.

(Numreringen i den franska versionen behöver rättas.)

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa de 
finansieringsbestämmelser som avses i 
punkterna 1 och 2, beloppen för bidragen 
samt, i förekommande fall, den högsta 
procentsatsen för finansieringen per typ av 
verksamhet.

7. Kommissionen ska fastställa de 
finansieringsbestämmelser som avses i 
punkterna 1 och 2, beloppen för bidragen 
samt, i förekommande fall, den högsta 
procentsatsen för finansieringen per typ av 
verksamhet. Kommissionen ska se till att 
EU-finansieringen endast har en 
kompletterande karaktär och kopplas till 
specifika krav som måste uppfyllas, så att 
finansieringen av den europeiska 
standardiseringen även fortsättningsvis 
främst tillhandahålls av den privata 
sektorn.



PE478.355v02-00 16/19 AD\889597SV.doc

SV

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) att anpassa kriterierna för erkännande av 
de standarder inom IKT-området som 
anges i bilaga II till den tekniska 
utvecklingen, dock utan att lägga till eller 
stryka något kriterium,

(Numreringen i den franska versionen behöver rättas.)

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att anpassa kriterierna för de 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag och de samhällsaktörer 
som anges i bilaga III till vidare utveckling 
när det gäller deras icke-vinstdrivande 
karaktär och representativitet.

c) att anpassa kriterierna för de 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag och de samhällsaktörer 
som anges i bilaga III till vidare utveckling 
när det gäller deras icke-vinstdrivande 
karaktär och representativitet, dock utan 
att lägga till eller stryka något kriterium 
eller någon organisation.

(Numreringen i den franska versionen behöver rättas.)

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tekniska specifikationerna har 
utarbetats av en icke-vinstdrivande 
organisation som är en
branschorganisation, näringslivs- eller
handelssammanslutning eller annan 
medlemsorganisation som inom sitt 
fackområde utarbetar standarder inom 

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

är ett europeiskt, nationellt eller 
internationellt standardiseringsorgan, 
genom processer som uppfyller följande 
kriterier:

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

standardiseringen bygger på samarbete 
och samförstånd och gynnar inte någon 
särskild part. Samförstånd innebär en 
allmän överenskommelse som 
kännetecknas av frånvaro av långvarigt 
motstånd mot väsentliga element från 
någon viktig part och av en process som 
försöker ta hänsyn till alla berörda parters 
åsikter och jämka samman motstridiga 
argument. Samförstånd kräver inte 
enhällighet.

utarbetande av tekniska specifikationer
bygger på samarbete och samförstånd och 
gynnar inte någon särskild part.
Samförstånd innebär en allmän 
överenskommelse som kännetecknas av 
frånvaro av långvarigt motstånd mot 
väsentliga element från någon viktig part 
och av en process som försöker ta hänsyn 
till alla berörda parters åsikter och jämka 
samman motstridiga argument.
Samförstånd kräver inte enhällighet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga 2 – punkt 3 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Enhetlighet:
i) Specifikationerna står inte i motsättning 
till nationella, europeiska eller 
internationella standarder som redan 
finns eller håller på att utarbetas och 
utgör inte heller kopior av sådana 
standarder.
ii) Denna bestämmelse bör följa principen 
om teknikneutralitet och bör inte 
tillämpas på ett konkurrenshämmande 
sätt.
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