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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning syftar till att öka de europeiska standardernas 
bidrag till en bättre fungerande marknad, stimulera tillväxt och innovation samt främja 
företagens konkurrenskraft. Det handlar bland annat om att minska den tid 
standardiseringsprocessen tar för standarder som utarbetas på kommissionens begäran, att se 
till att små och medelstora företag och samhällsaktörer är lämpligt representerade i 
standardiseringsprocessen (i synnerhet när det gäller standarder som utarbetas på begäran av 
kommissionen) samt att bredda användningen av IKT-standarder – och därmed öka 
driftskompatibiliteten – och standarder för de senaste produktionsteknikerna, som är i snabb 
utveckling, till exempel nanoteknik, bioteknik och kärnteknik. Vidare är avsikten en större 
konsolidering av de befintliga rättsliga ramarna.

På grund av den tekniska utvecklingen och den ekonomiska globaliseringen har det blivit 
nödvändigt att ändra rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG, och utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi har bestämt sig för att utnyttja detta tillfälle. Det måste utarbetas en ny rättsakt som 
konsoliderar de hittills genomförda direktiven om standardiseringspolitiken och som 
uppdaterar bestämmelserna i dessa direktiv.

De viktigaste förändringarna rör vilka befogenheter kommissionen respektive Ständiga 
kommittén för tekniska standarder och föreskrifter ska ha. En nyhet är att standardisering 
inom tjänstesektorn ska omfattas av de rättsliga ramarna och att IKT-sektorn behandlas på ett 
särskilt sätt. Den rättsliga grunden för EU:s finansiering av standardiseringen har också setts 
över.

Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden ser positivt på förslaget till en ny förordning som konsoliderar EU:s befintliga 
standardiseringspolitik och inför nya element som tar hänsyn till nya utmaningar, så att det 
skapas en fast grund för moderniseringen av kopplingarna mellan EU och det europeiska 
standardiseringssystemet. Till nyheterna hör att man har beaktat standardisering inom 
tjänstesektorn och fört in den i anmälningssystemet. Välkomnas bör även den del som rör 
kommissionens finansiering av den europeiska standardiseringen, något som skapar en bättre 
rättslig grund och förenklar förfarandena.

Vissa delar av förslaget väcker dock farhågor kring effektiviteten i offentlig-privata 
partnerskap.

Det behövs förändringar i förordningens bestämmelser som kan göra den till ett 
genomförandeverktyg för att stödja den inre marknaden, använda de europeiska standarderna 
i syfte att stärka konkurrenskraft och innovation, förenkla intressenters deltagande samt säkra 
en hållbar utveckling. Systemet för europeisk standardisering bör förbättras genom att man 
inför nya element som kommer att medföra ett mervärde för systemet. 

Särskilda kommentarer
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1) De gällande reglerna för den europeiska standardiseringen har varken definierats eller ens 
nämnts. 

2) Det finns ingen hänvisning till principen om nationell representation, som utgör grunden 
för europeisk (och internationell) standardisering.

3) Det saknas bestämmelser om ”frysningsförfarandet”, som är väsentligt för harmoniseringen 
av standarder på europeisk nivå.

4) Många bestämmelser är av allmän art, vilket vid en utökad delegering av befogenheter till 
kommissionen bäddar för en vidlyftig tolkning av bestämmelserna. Detta kräver ytterligare 
precisering. Det handlar även om vissa definitioner och åtgärder, särskilt på de områden där 
kommissionen har lagt fram förslag om ändring av det nuvarande systemets funktionssätt och 
enhetlighet.

5) I förslaget till förordning föreslår kommissionen att man använder specifikationer från 
olika forum och konsortier i stället för europeiska standarder, då de kriterier som 
specifikationerna måste uppfylla är mindre stränga. En av grundvalarna för en demokratisk 
standardiseringsprocess är allmänt samförstånd. Att det europeiska standardiseringssystemet 
är integrerat är dess styrka, eftersom det säkerställer standardernas enhetlighet. Att forum och 
konsortier deltar i systemet bör inte leda till att det uppstår motstridiga standarder och 
konkurrerande specifikationer eller hindra små och medelstora företag från att delta (det 
kostar mycket att delta i sådana forum, och kriterierna för beslutsfattandet är inte alltid 
demokratiska). Dessutom kan vissa forum och konsortier domineras av aktörer utanför EU. 
Därför bör utarbetandet av standarder så långt det går förbehållas de redan erkända europeiska 
standardiseringsorganisationerna, och man bör utnyttja de många befintliga möjligheter som 
dessa organisationer erbjuder för att ta fram standardiseringsprodukter i en påskyndad process 
som bygger på samförstånd och inkluderar alla intressenter från samtliga medlemsstater i EU 
(t.ex. genom att det hålls s.k. tematiska konferenser).

Det bör vara tillåtet att använda specifikationer från forum och konsortier i strikt definierade 
fall (t.ex. i offentliga upphandlingar på områden där det saknas standarder), under 
förutsättning att man behåller samma krav som gäller för de europeiska 
standardiseringsorganisationerna i fråga om samförstånd, öppenhet, frivilligt deltagande, 
insyn och dylikt.

6) Det finns ingen hänvisning till de senaste teknikerna som nanoteknik, bioteknik och 
kärnteknik. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den europeiska standardiseringen 
bidrar dessutom till att stimulera företags 
konkurrenskraft genom att främja bland 
annat den fria rörligheten för varor och 
tjänster, driftskompatibilitet mellan 
nätverk, kommunikationsmedel, teknisk 
utveckling och innovation. Standarder ger 
betydande positiva ekonomiska effekter, 
t.ex. genom att underlätta det ekonomiska 
utbytet på den inre marknaden och 
uppmuntra utveckling av nya och bättre 
produkter eller marknader och bättre 
leveransbetingelser. Därmed ökar 
standarder normalt konkurrensen, minskar 
produktions- och försäljningskostnader och 
gynnar ekonomin som helhet. Standarder 
kan bibehålla och öka kvaliteten, ge 
information samt garantera kompatibilitet, 
vilket innebär ett mervärde för 
konsumenterna.

(2) Den europeiska standardiseringen 
bidrar dessutom till att stimulera företags 
konkurrenskraft genom att främja bland 
annat den fria rörligheten för varor och 
tjänster, driftskompatibilitet mellan 
nätverk, kommunikationsmedel, teknisk 
utveckling och innovation. Den europeiska 
standardiseringen stärker näringslivets 
konkurrenskraft när den koordineras med 
det internationella 
standardiseringssystemet. Standarder ger 
betydande positiva ekonomiska effekter, 
t.ex. genom att underlätta det ekonomiska 
utbytet på den inre marknaden och 
uppmuntra utveckling av nya och bättre 
produkter eller marknader och bättre 
leveransbetingelser. Därmed ökar 
standarder normalt konkurrensen, minskar 
produktions- och försäljningskostnader och 
gynnar ekonomin som helhet. Standarder 
kan bibehålla och öka kvaliteten, ge 
information samt garantera kompatibilitet, 
vilket innebär ett mervärde för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 2

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) Det europeiska 
standardiseringssystemet bör även i 
fortsättningen organiseras av och för 
intressenterna och bygga på principerna 
om enhetlighet, insyn, öppenhet, 
samförstånd, oberoende i förhållande till 
särintressen, marknadsmässighet, 
ändamålsenlighet och nationell 
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representation vid beslutsfattandet, och 
europeiska standarder bör fortsätta att antas 
av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, dvs. 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN), Europeiska kommittén för 
elektroteknisk standardisering (Cenelec) 
och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI).

Motivering

En påminnelse om dagens situation.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska standarder har stor 
betydelse för den inre marknaden genom 
att produkter som ska göras tillgängliga på 
marknaden kan förutsättas överensstämma 
med de väsentliga krav för dessa produkter 
som fastställts i unionens 
harmoniseringslagstiftning.

(4) Europeiska standarder har stor 
betydelse för den inre marknaden, till 
exempel genom att produkter som ska 
göras tillgängliga på marknaden kan 
förutsättas överensstämma med de 
väsentliga krav för dessa produkter som 
fastställts i unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Motivering

En stor del av de europeiska standarderna (70 procent) stöder inte EU-politiken eller 
lagstiftningen direkt, vilket gör texten en aning missvisande.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Arbetet med att ta fram frivilliga 
standarder för tjänster bör styras av 
marknaden, de ekonomiska aktörer och 
berörda parter som påverkas direkt eller 

(8) Tjänsteverksamheter speglar ofta 
nationella särdrag. Därför bör arbetet 
med att ta fram frivilliga standarder för 
tjänster inriktas på väl definierade och 
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indirekt av standarden bör ha störst 
inflytande, man måste ta hänsyn till 
samhällsintresset och arbetet bör bygga på 
samförstånd. Standarderna bör främst 
inriktas på tjänster kopplade till produkter 
och processer.

noggrant bedömda områden. Det bör 
styras av marknaden, de ekonomiska 
aktörer och berörda parter som påverkas 
direkt eller indirekt av standarden bör ha 
störst inflytande, man måste ta hänsyn till 
samhällsintresset och arbetet bör bygga på 
samförstånd. Standarderna bör främst 
inriktas på tjänster kopplade till produkter 
och processer. Inom ramen för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer1 tillåts 
standardisering enbart enligt 
subsidiaritetsprincipen.
–––––––––––––––––––––––––

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

Motivering

Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer är att säkerställa att (yrkesmässiga) kvalifikationer i 
unionen är av hög kvalitet och utgör alltså en fastställd uppsättning bestämmelser för den 
fortsatta utvecklingen av de ömsesidiga erkännandeförfaranden, vilka måste ges prioritet vad 
gäller giltighetstid.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Inom EU antas nationella standarder 
av nationella standardiseringsorgan, vilket 
skulle kunna leda till motstridiga 
standarder och tekniska hinder på den inre 
marknaden. För att den inre marknaden
och standardiseringen inom unionen ska 
fungera effektivt måste man därför 
kontrollera att ett regelbundet utbyte av 
information äger rum mellan de nationella 
standardiseringsorganen, de europeiska 
standardiseringsorganen och 
kommissionen om pågående och framtida 
standardiseringsarbete. Detta 
informationsutbyte bör följa bilaga 3 till 

(10) Inom EU antas nationella standarder 
av nationella standardiseringsenheter, 
vilket skulle kunna leda till motstridiga 
standarder och tekniska hinder på EU:s
inre marknad. För att EU:s inre marknad
och standardiseringen inom unionen ska 
fungera effektivt måste man därför 
kontrollera att ett regelbundet utbyte av 
information äger rum mellan de nationella 
standardiseringsenheterna, de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
kommissionen om pågående och framtida 
standardiseringsarbete och om de 
bestämmelser om frysningsperioder som 
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den överenskommelse om tekniska 
handelshinder som godkändes genom 
rådets beslut nr 80/271/EEG av den 
10 december 1979 om slutande av de 
multilaterala avtal som är resultatet av 
handelsförhandlingarna 1973–1979*.

gäller för nationella 
standardiseringsenheter inom ramen för 
de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. Detta 
informationsutbyte bör följa bilaga 3 till 
den överenskommelse om tekniska 
handelshinder som godkändes genom 
rådets beslut nr 80/271/EEG av den 
10 december 1979 om slutande av de 
multilaterala avtal som är resultatet av 
handelsförhandlingarna 1973–1979.

Motivering

Det så kallade frysningsförfarandet (artiklarna 4 och 7 i direktiv 98/34) nämns inte i texten. 
”Frysningen” är ett utmärkt verktyg för att motverka tekniska handelshinder och främjar 
samtidigt en teknisk harmonisering på europeisk nivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om standarder huvudsakligen är 
marknadsdrivna verktyg som frivilligt 
används av berörda parter kan de
underlätta det europeiska politiska arbetet 
med viktiga samhällsfrågor, som 
klimatförändring, en hållbar 
resursanvändning, en åldrande befolkning 
och innovation i allmänhet. Genom att 
driva på utvecklingen av europeiska eller 
internationella standarder för varor och 
tekniker på dessa nya marknader skulle 
Europa kunna skapa en konkurrensfördel 
för sina företag och underlätta handeln.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Komissionens 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 ibland 
underrepresenterade och inte tillräckligt 
delaktiga i standardiseringssystemet, vilket 
innebär att det finns risk för att 
standarderna inte tar hänsyn till små och 
medelstora företags skäliga behov och 
betänkligheter eller deras potential för att 
bidra med innovativ teknik.
Standardiseringsreglerna bör sporra små 
och medelstora företag att aktivt bidra 
med sina innovativa tekniska lösningar 
till innovativa standardiseringsinsatser. 
Därför måste små och medelstora företag 
bli bättre företrädda inom och mer 
delaktiga i alla faser av
standardiseringsprocessen, särskilt i de 
tekniska kommittéerna.

Ändringsförslag 8

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 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. Om små och 
medelstora företag får bli faktiska 
medlemmar med rösträtt i de europeiska 
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standardiseringsorganisationerna kan 
detta inverka gynnsamt på små och 
medelstora företags engagemang och 
deltagande i standardiseringen.

Motivering

Intressenterna, inklusive de små och medelstora företagen, deltar i den europeiska 
standardiseringen på nationell nivå, där de träffar liknande företag och lokala myndigheter 
och har möjlighet att använda sitt eget språk. Det nationella samförståndet, som uppnåtts 
under medverkan av små och medelstora företag, läggs därefter fram i de ansvariga tekniska 
kommittéerna på europeisk nivå av en företrädare för en nationell enhet (principen om 
nationell representation).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Standarder kan ha stora 
samhällskonsekvenser, särskilt när det 
gäller medborgarnas säkerhet och 
välbefinnande, nätverks effektivitet, miljön 
och andra offentligpolitiska områden. 
Samhällsaktörerna måste därför få större 
inflytande vid utarbetandet av standarder 
genom stöd till organisationer som 
företräder konsumentintressen, 
miljöintressen och samhällsaktörer.

(15) Standarder kan ha stora 
samhällskonsekvenser, särskilt när det 
gäller medborgarnas säkerhet och 
välbefinnande, nätverks effektivitet, miljön 
och andra offentligpolitiska områden. 
Samhällsaktörerna måste därför få större 
inflytande vid utarbetandet av standarder 
genom stöd till organisationer som 
företräder konsumentintressen, 
miljöintressen och samhällsaktörer. Om 
dessa organisationer får bli faktiska 
medlemmar med rösträtt i de europeiska 
standardiseringsorganisationerna kan 
detta inverka gynnsamt på standardernas 
kvalitet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Standarderna bör så vitt möjligt ta 
hänsyn till miljöpåverkan under 

(16) Standarderna bör ta hänsyn till 
miljöpåverkan under produkternas och 



AD\893862SV.doc 11/34 PE476.047v03-00

SV

produkternas och tjänsternas hela livscykel. 
Viktiga och allmänt tillgängliga redskap 
för att bedöma påverkan under hela 
livscykeln har utvecklats av 
kommissionens gemensamma 
forskningscentrum.

tjänsternas hela livscykel. Viktiga och 
allmänt tillgängliga redskap för att bedöma 
påverkan under hela livscykeln har 
utvecklats av kommissionens gemensamma 
forskningscentrum.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 12

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, 

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

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

Standarder definieras enligt den region där de har sitt ursprung eller det sätt som de 
utarbetas på, inte efter vilken industrisektor de tillhör.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Standarder definieras enligt den region där de har sitt ursprung eller det sätt som de 
utarbetas på, inte efter vilken industrisektor de tillhör.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att ytterligare främja innovation 
och konkurrens mellan standardiserade 
lösningar bör erkännandet av en viss 
teknisk specifikation inte diskvalificera en 
konkurrerande teknisk specifikation från 
att erkännas i enlighet med bestämmelserna 
i denna förordning. Ett erkännande 
förutsätter att attributen är uppfyllda och 
att den tekniska specifikationen har fått
åtminstone en viss acceptans på 
marknaden. Acceptans på marknaden 
behöver inte betyda att den tillämpas 
allmänt.

(21) För att ytterligare främja innovation 
och konkurrens bör erkännandet av en viss 
teknisk specifikation inte diskvalificera en 
teknisk specifikation från att erkännas i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning. Ett erkännande förutsätter att 
attributen är uppfyllda och att den tekniska 
specifikationen har fått betydande
acceptans på marknaden.

Motivering

Standardiserade lösningar bör inte stå i motsättning till varandra. En uppsättning standarder 
bör vara enhetlig. Standardiserade tekniska lösningar ska garantera lika villkor för 
företagen, så att de kan konkurrera inom projektering eller tjänster. För konsumenterna bör 
standardiserade tekniska lösningar erbjuda tydlig vägledning när de väljer vad de ska köpa.

Ändringsförslag 15

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), 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 

(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), i vilket det
för perioden 2010–2015 inrättas ett 
program för kompatibla lösningar för 
europeiska offentliga förvaltningar samt 
för EU-institutioner och EU-organ vilket 
erbjuder gemensamma och delade 
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lösningar som underlättar 
driftskompatibilitet.

lösningar som underlättar 
driftskompatibilitet.

Motivering

Standarder definieras enligt den region där de har sitt ursprung eller det sätt som de 
utarbetas på, inte efter vilken industrisektor de tillhör.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det kan uppstå situationer på 
IKT-området där det är lämpligt att 
uppmuntra användning av eller att kräva 
överensstämmelse med vissa standarder på 
unionsnivå för att säkerställa 
driftskompatibilitet på den inre marknaden 
och för att ge användarna större valfrihet. 
Under vissa omständigheter kan det också 
hända att vissa europeiska standarder inte 
längre uppfyller konsumenternas behov 
eller att de hindrar den tekniska 
utvecklingen. Därför kan kommissionen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster* när så krävs 
begära att de europeiska 
standardiseringsorganen upprättar 
standarder, själv upprätta en förteckning 
över standarder och specifikationer som 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning för att uppmuntra 
användningen av dem eller göra 
tillämpningen obligatorisk samt stryka 
standarder och specifikationer från 
förteckningen.

(23) Det kan uppstå situationer på 
IKT-området där det är lämpligt att 
uppmuntra användning av eller att kräva 
överensstämmelse med vissa standarder på 
unionsnivå för att säkerställa 
driftskompatibilitet på den inre marknaden 
och för att ge användarna större valfrihet. 
Under vissa omständigheter kan det också 
hända att vissa europeiska standarder inte 
längre uppfyller konsumenternas behov 
eller att de hindrar den tekniska 
utvecklingen. Därför kan kommissionen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster när så krävs 
begära att de europeiska 
standardiseringsorganen upprättar 
standarder, själv upprätta en förteckning 
över standarder och specifikationer som 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning för att uppmuntra 
användningen av dem eller stryka 
standarder och specifikationer från 
förteckningen.

Motivering

Standarder är inte obligatoriska, de är och bör förbli frivilliga.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är viktigt att det bara är nationella och europeiska standardiseringsorganisationer som 
validerar och reviderar europeiska standarder. Annars blir det omöjligt att säkerställa 
nödvändig medverkan från små och medelstora företag, icke-statliga organisationer osv. 
Samtidigt blir risken för att det skapas parallella system överhängande om andra 
organisationer tillåts validera och revidera standarderna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det rådgivande förfarandet bör 
användas för antagande av 

(36) Det rådgivande förfarandet bör 
användas för antagande av 
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genomförandeakter som gäller 
invändningar mot harmoniserade 
standarder som kommissionen anser vara 
berättigade och då hänvisningarna till 
berörd harmoniserad standard ännu inte 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eftersom motsvarande 
standard ännu inte lett till en förutsatt 
överensstämmelse med de väsentliga 
kraven i de delar av unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig.

genomförandebeslut som gäller 
invändningar mot det årliga europeiska 
arbetsprogrammet för standardisering och
harmoniserade standarder som 
kommissionen anser vara berättigade och 
då hänvisningarna till berörd harmoniserad 
standard ännu inte offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eftersom standarden i fråga ännu inte lett 
till en förutsatt överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i de delar av unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämpliga.

Motivering

Arbetsprogrammet för standardisering bör bli föremål för samråd med medlemsstaterna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Granskningsförfarandet bör användas 
för antagande av genomförandebeslut som 
gäller invändningar mot harmoniserade 
standarder som kommissionen anser vara 
berättigade och då hänvisningarna till 
berörd harmoniserad standard redan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eftersom ett sådant
beslut skulle kunna påverka den förutsatta 
överensstämmelsen med de tillämpliga 
väsentliga kraven.

(37) Granskningsförfarandet bör användas 
för varje anmälan om standardisering till 
de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
erkännande av tekniska specifikationer på 
områdena IKT, nanoteknik, bioteknik och 
kärnteknik, vid antagande av 
genomförandebeslut som gäller 
invändningar mot harmoniserade 
standarder som kommissionen anser vara 
berättigade och då hänvisningarna till 
berörd harmoniserad standard redan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eftersom sådana beslut 
skulle kunna påverka den förutsatta 
överensstämmelsen med de tillämpliga 
väsentliga kraven.

Motivering

Förfarandet för erkännande av tekniska specifikationer på området för de senaste teknikerna 
bör ge medlemsstaterna möjlighet att inkomma med synpunkter.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för samarbetet mellan europeiska 
standardiseringsorgan, nationella 
standardiseringsorgan och kommissionen, 
för fastställandet av europeiska standarder 
och europeiska standardiseringsprodukter 
för produkter och tjänster som stöder 
unionens lagstiftning och politik, för 
erkännandet av tekniska specifikationer 
inom IKT-området samt för finansiering av 
den europeiska standardiseringen.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för samarbetet mellan europeiska 
standardiseringsorgan, nationella 
standardiseringsorgan och kommissionen, 
för fastställandet av europeiska standarder 
och europeiska standardiseringsprodukter 
för produkter och tjänster som stöder 
unionens lagstiftning och politik, för 
erkännandet av tekniska specifikationer 
inom IKT-området, för finansiering av den 
europeiska standardiseringen samt 
villkoren för en balanserad representation 
av de europeiska organisationer som 
företräder berörda parter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

standard som antagits på kommissionens 
begäran för tillämpningen av unionens 
lagstiftning och till vilken en hänvisning 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Standarder definieras enligt den region där de har sitt ursprung eller det sätt som de 
utarbetas på, inte efter vilken industrisektor de tillhör. Dessutom stämmer definitionen inte 
överens med den faktiska betydelsen av beteckningen ”tekniska specifikationer inom IKT”.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. utkast till standard: ett dokument med 
texten till tekniska specifikationer för ett 
visst ämne, som är avsett att antas enligt 
det relevanta standardiseringsförfarandet, 
i den utformning som dokumentet har 
efter det förberedande arbetet och vid 
remissförfarandet.

3. utkast till standard: ett dokument med 
den föreslagna standarden, framlagd för 
yttrande, omröstning eller godkännande.

Motivering

Man bör använda definitionen från motsvarande europeisk standard.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. teknisk specifikation: ett dokument som 
fastställer de tekniska krav som 
produkten, processen eller tjänsten bör 
uppfylla och i vilket något av följande har 
angetts:

Motivering

Antaget som EN 45020.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. frysningsperiod: en period under 
vilken en nationell standardiseringsenhet 
avstår från vidare arbete med det 
påbörjade utkastet.

Motivering

Detta begrepp används i artiklarna 4 och 7 i direktiv 98/34.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Motivering

Nationella standardiseringsorgan som är medlemmar av europeiska standardiseringsorgan 
bör ha frihet att invända mot att ett ämne för standardisering innefattas i arbetsprogrammet. 
Det är denna frihet som garanterar både standardiseringens frivilliga karaktär och det 
verkliga marknadsvärdet på ett standardiseringsuppdrag utfärdat av 
Europeiska kommissionen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När en europeisk standard håller på 
att utarbetas eller efter det att den 
godkänts får de nationella 
standardiseringsenheterna inte vidta 
några åtgärder som negativt kan påverka 
den eftersträvade harmoniseringen och 
framför allt inte inom det aktuella 
området offentliggöra en ny eller 
reviderad nationell standard som inte helt 
stämmer överens med den befintliga 
europeiska standarden.

Motivering

Denna bestämmelse handlar just om den ”frysning” som tagits över från direktiv 98/34.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artkel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) utkast till standarder offentliggörs på ett 
sätt som gör det möjligt för parter 
etablerade i andra medlemsstater att lämna 
synpunkter; om översättning behövs ska 
kostnaden för denna täckas av den 
berörda parten, och
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda parters deltagande i det europeiska 
standardiseringsarbetet

Berörda parters deltagande i det europeiska 
standardiseringsarbetet och förenklad 

tillgång till standarder

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Standarderna ska utformas och 
anpassas så att hänsyn tas till särdragen 
hos små och medelstora företag och den 
miljö de verkar i, särskilt när det gäller 
mindre hantverksföretag och 
mikroföretag, så att de ges möjlighet till 
förbättrad och mindre kostsam tillgång till 
standarder.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I syfte att säkerställa tillgången till 
europeiska standarder som införts till stöd 
för EU:s lagstiftning och politik måste 
man utgå från att det behövs skilda system 
för prissättning och att särskilda avgifter 
och rabatterade paket med standarder 
införs, särskilt för små och medelstora 
företag, mikroföretag och 
hantverksföretag.

Ändringsförslag 34

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 möjliggöra att företag, 
forskningscentrum och universitet, 
marknadsövervakningsorgan i 
medlemsstaterna 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.

Motivering

”Företräds på ett adekvat sätt” är ett vagt uttryck som tillsammans med det betungande 
kravet att se till att de företräds potentiellt kan blockera hela standardiseringssystemet. 
Standardiseringsorganisationen kan bara göra sitt bästa för att försöka involvera aktörerna, 
men om de inte vill delta ska detta inte blockera systemet. Samtidigt bör medlemsstaternas 
marknadsövervakningsorgan involveras i standardiseringsprocessen och säkerställa kvalitet 
och kunskap i denna process.
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Ändringsförslagt 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska anta ett årligt 
arbetsprogram för europeisk 
standardisering, efter samråd med de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
berörda parter, exempelvis dem som 
anges i bilaga III och de nationella 
standardiseringsorganisationerna, samt 
informera dem om att det finns 
tillgängligt. I arbetsprogrammet ska det
anges vilka europeiska standarder och 
europeiska standardiseringsprodukter som 
kommissionen har för avsikt att begära från 
de europeiska standardiseringsorganen 
enligt artikel 7.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 standardiseringsprodukt 
inom en viss tidsfrist. De ska vara 
marknadsdrivna, ta hänsyn till 
allmänintresset och bygga på samförstånd.
Kommissionen ska samråda med och 
meddela berörda parter om de 
begäranden som framställts i enlighet 
med punkt 1.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det relevanta europeiska 
standardiseringsorganet ska, inom 
en månad från mottagandet, ange om de 
godtar den begäran som avses i punkt 1.

2. Det relevanta europeiska 
standardiseringsorganet ska, inom 
två månader från mottagandet, ange om de 
godtar den begäran som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 38

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

Motivering

I motiveringen till förslaget utpekas tiden för utarbetande av standarder som en av de frågor 
som bör tas upp. Optimeringen av processerna bör omfatta samtliga intressenter. Därför
föreslås också att den tid det högst får ta att fatta beslut om beviljande av bidrag ska 
förkortas till en månad (dvs. så lång tid som de europeiska standardiseringsorganisationerna 
har på sig för att besluta att godta en begäran).

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det beslut som avses i punkt 2 a ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 18.2.

4. Det beslut som avses i punkt 2 a ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 18.2 efter 
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samråd med övervakningskommittén för 
motsvarande sektorsspecifika direktiv.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det beslut som avses i punkt 2 b ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 18.3.

5. Det beslut som avses i punkt 2 b ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 18.3 efter samråd med 
övervakningskommittén för motsvarande 
sektorsspecifika direktiv.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standarder på IKT-området Tekniska specifikationer på IKT-området

Motivering

Standarder definieras enligt den region där de har sitt ursprung eller det sätt som de 
utarbetas på, inte efter vilken industrisektor de tillhör. Dessutom stämmer definitionen av 
”standard” inte överens med den faktiska betydelsen av beteckningen ”tekniska 
specifikationer inom IKT”.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Antingen på förslag från en myndighet som 
avses i direktiv 2004/18/EG eller på eget 
initiativ kan kommissionen besluta, efter 
samråd med alla berörda parter, 
inbegripet de europeiska 



AD\893862SV.doc 27/34 PE476.047v03-00

SV

internationella standarder och som 
uppfyller kraven i bilaga II som 
IKT-standarder.

standardiseringsorganisationerna, att 
erkänna tekniska specifikationer på 
IKT-området som inte är nationella, 
europeiska eller internationella standarder 
och som uppfyller kraven i bilaga II, för 
användning i offentliga 
anbudsförfaranden och i politik i syfte att 
säkerställa driftskompabilitet på 
IKT-området.
När kommissionen bedömer 
överensstämmelse mellan tekniska 
specifikationer och de krav som anges i
bilaga II ska den ta vederbörlig hänsyn 
till de synpunkter som framförts från de 
parter med vilka man samrått, inbegripet 
europeiska standardiseringsorgans 
synpunkter.

Ändringsförslag 43

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) 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.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Sammanställande av information för att 
förklara, tolka och förenkla europeiska 
standarder och europeiska 
standardiseringsresultat, bland annat 

f) Sammanställande av information för att 
förklara, tolka och förenkla europeiska 
standarder och europeiska 
standardiseringsresultat, bland annat 
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sammanställande av användarvägledningar, 
information om bästa metoder och
medvetandehöjande åtgärder.

sammanställande av användarvägledningar,
sammanfattningar av standarder,
information om bästa metoder,
medvetandehöjande åtgärder och 
utbildningsmoduler.

(Numreringen i den franska versionen behöver rättas.) 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De små och medelstora företagen, 
konsumentorganisationerna och miljö- och 
samhällsaktörer är tillräckligt väl 
företrädda inom det europeiska 
standardiseringsarbetet, i enlighet med 
artikel 5.1.

b) De små och medelstora företagen, 
konsumentorganisationerna och miljö- och 
samhällsaktörer är tillräckligt väl 
företrädda inom det europeiska 
standardiseringsarbetet, i enlighet med 
artikel 5.1, förutsatt att dessa aktörers 
experter på området är tillgängliga och 
villiga att samarbeta.

Motivering

Standardiseringsorganisationen kan bara göra sitt bästa för att försöka involvera aktörerna, 
men om de inte vill delta ska detta inte blockera systemet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I syfte att göra det möjligt för små och 
medelstora företag att dra nytta av 
kännedomen om och tillämpningen av 
europeiska harmoniserade standarder ska 
de medel för översättning som beviljats 
europeiska standardiseringsorgan täcka 
en ansenlig del av de totala kostnaderna 
och finansieringsförfarandena för 
översättning ska förenklas. De bidrag som 
beviljas för översättningsverksamhet 
enligt artikel 11.1e ska ges i form av 
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klumpsummor per översatt sida och 
utbetalas i förskott efter bevis på att 
översättning av de europeiska 
standarderna har genomförts.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 48

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 tekniska specifikationer inom 
IKT-området som anges i bilaga II till den 
tekniska utvecklingen,

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppnå en terminologi som är konsekvent med de föreslagna 
definitionerna.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 16 ska gälla i fem år från och med 
den 1 januari 2013. Kommissionen ska 
lägga fram en rapport om de befogenheter 
som delegerats senast sex månader innan 
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denna femårsperiod löper ut. 
Delegeringen av befogenhet ska förnyas 
automatiskt för samma tidsperiod såvida 
den inte återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 16 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Den 
institution som tar initiativ till att internt 
fatta beslut om återkallan av delegeringen 
av befogenhet ska göra allt för att i rimlig 
tid innan ett slutligt beslut tas informera 
kommissionen om de delegerade 
befogenheter som kan komma att 
återkallas och de möjliga skälen därtill.

Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare datum 
som anges i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten av de delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna ska vara en kommitté 
enligt förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna ska vara en kommitté 
enligt förordning (EU) nr 182/2011.
Kommittén ska minst två gånger om året 
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möta de europeiska och nationella 
standardiseringsorganisationerna och 
medlemsstaterna.

Motivering

Besluten är grundläggande för standardiseringssystemet och det är därför som de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och medlemsstaterna måste vara delaktiga.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska standardiseringsorganen 
ska överlämna en årlig rapport om 
genomförandet av denna förordning till 
kommissionen. Rapporten ska innehålla 
närmare uppgifter om

1. De europeiska standardiseringsorganen 
ska överlämna en kort och koncis årlig 
rapport om genomförandet av denna 
förordning till kommissionen. Rapporten 
ska innehålla närmare uppgifter om

Motivering

I den engelska versionen används ordet ”detail”, vilket kan orsaka mer byråkrati utan att ha 
någon inverkan på genomförandet. Rapporten bör i stället vara ändamålsenlig och relativt 
kortfattad.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 december 2015 och vart 
femte år därefter ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska innehålla en 
utvärdering av hur relevanta den 
standardiseringsverksamhet som får 
finansiering från unionen är i förhållande 
till unionens politik och lagstiftning. 

3. Senast den 31 december 2015 och vart 
tredje år därefter ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska innehålla en 
utvärdering av hur relevanta den 
standardiseringsverksamhet som får 
finansiering från unionen är i förhållande 
till unionens politik och lagstiftning. 
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Information om (ny) 
standardiseringsverksamhet har 
tillkännagivits brett via lämpliga, 
lättillgängliga kanaler.

ii) Information om (ny) 
standardiseringsverksamhet har 
tillkännagivits offentligt och brett via 
lämpliga, lättillgängliga kanaler.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Lämplig representation:
i) De tekniska specifikationerna har 
utarbetats tillsammans med alla berörda 
parter.
ii) Representationen av alla kategorier av 
berörda parter har varit balanserad.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga III – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En europeisk organisation som 
företräder små och medelstora företag i 
samband med europeisk 
standardiseringsverksamhet och som

a) En europeisk horisontell organisation 
som uteslutande företräder
hantverksföretag och små och medelstora 
företag i samband med europeisk 
standardiseringsverksamhet och som

(Numreringen i den franska versionen behöver rättas.) 

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga III – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En europeisk organisation som 
företräder små och medelstora företag i 
samband med europeisk 
standardiseringsverksamhet och som

a) En europeisk horisontell organisation 
som företräder hantverksföretag och små 
och medelstora företag i samband med 
europeisk standardiseringsverksamhet och 
som
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