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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning har til formål at øge den positive virkning af 
europæiske standarder på et fungerende marked, økonomisk vækst og innovation og 
virksomheders konkurrenceevne. Den har bl.a. til formål at afkorte standardiseringsprocessen 
i de tilfælde, hvor standarderne udarbejdes på Kommissionens anmodning for at sikre, at 
SMV'er og samfundets interesseparter er behørigt repræsenteret i standardiseringsprocessen 
(navnlig i de tilfælde, hvor standarderne udarbejdes på Kommissionens anmodning) og gøre 
anvendelsen af standarderne for informations- og kommunikationsteknologi mere udbredt og 
dermed forbedre interoperabiliteten og øge antallet af standarder for innovative og hurtigt 
udviklede produktionsteknologier, som f.eks. nanoteknologi, bioteknologi og nuklear 
teknologi og også fremskynde konsolideringen af eksisterende lovgivningsrammer. 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi besluttede at drage fordel af ændringen af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 
94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 
2009/23/EF, der var blevet nødvendig som følge af den teknologiske udvikling og den 
globaliserede økonomi. Det er afgørende, at den nye lovgivning udformes på en sådan måde, 
at den konsoliderer tidligere direktiver om standardiseringspolitik og opdaterer de tidligere 
nævnte direktiver.

De vigtigste ændringer vedrører fastsættelsen af beføjelserne for henholdsvis Kommissionen 
og Den Stående Komite for Tekniske Forskrifter og Standarder. De seneste ændringer 
indebærer, at standardiseringen for tjenesteydelser skal være omfattet af 
lovgivningsrammerne, og at ikt-sektoren behandles på en særlig måde. Grundlaget for EU's 
finansiering af standardiseringen er også blevet revideret.

Ordførerens holdning
Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets ny forordning, og at 
Rådet konsoliderer EU's eksisterende standardiseringspolitik og indfører elementer for at tage 
højde for nye udfordringer, og mener, at det udgør et solidt grundlag for modernisering af 
forbindelserne mellem EU og det europæiske standardiseringssystem. Disse elementer 
indebærer, at der tages hensyn til standardisering inden for tjenesteydelser, og at den 
integreres i et anmeldelsessystem. Afsnittet om finansiering af europæisk standardisering via 
Kommissionen – hvilket skaber et forbedret retsgrundlag og forenkler procedurerne – er 
meget positivt.

Visse dele af forslaget giver ikke desto mindre anledning til bekymring med hensyn til den 
effektive funktion af offentlige-private partnerskaber.

Ændringer til forordningens bestemmelser er nødvendige, for at den kan blive til 
gennemførelsesinstrument for at støtte det indre marked, at anvende de europæiske standarder 
med henblik på at øge konkurrenceevnen og innovation, forenkle interessenters deltagelse og 
sikre en bæredygtig udvikling. Det europæiske standardiseringssystem bør forbedres ved at 
indføre nye elementer, som tilfører en merværdi. 
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Særlige bemærkninger
1) De gældende europæiske standardiseringsbestemmelser er ikke defineret eller nævnt. 

2) Der er ingen henvisning til princippet om national repræsentation, som er grundlaget for 
europæisk (og international) standardisering.

3) Der er ingen bestemmelser om "stilstandsprincippet", der er afgørende for harmonisering af 
standarder på europæisk plan.

4) Mange bestemmelser er af generel karakter, som i lyset af den omfattende delegering af 
beføjelser til Kommissionen, giver for store muligheder for fortolkning. Dette bør uddybes 
nærmere. Dette vedrører også visse definitioner og foranstaltninger, navnlig inden for de 
områder, hvor Kommissionen har forelagt forslag, der påvirker det eksisterende systems 
funktion og dets sammenhæng.

5) Kommissionens udkast til forslag lægger op til, at der anvendes specifikationer i forskellige 
fora og konsortier i stedet for europæiske standarder, idet disse specifikationers betingelser er 
lettere at opfylde. Et af grundlagene for den demokratiske proces er samfundsmæssig 
konsensus. Det europæiske standardiseringssystems integritet er dets styrke, idet det sikrer 
sammenhæng i et sæt af standarder. Inddragelsen af fora og konsortier i systemet bør ikke 
føre til, at der indføres modstridende standarder eller konkurrerende specifikationer, og den 
bør heller ikke hindre SMV'ernes deltagelse (udgifterne til deltagelse i fora er høje, og 
beslutningstagningen er ikke altid demokratisk). Desuden kan visse fora og konsortier være 
domineret af aktører, som ikke kommer fra Den Europæiske Union. Derfor bør fastsættelsen 
af standarder være begrænset i så vidt mulig omfang til de nuværende anerkendte europæiske 
standardiseringsorganisationer, og det bør udnyttes, at mange af disse organisationer tilbyder 
mange muligheder for udarbejdelse af dokumenter, hvor der gøres brug af en fremskyndet 
konsensusbaseret proces, som inddrager alle interessenter fra alle EU-medlemsstater (f.eks. 
ved at organisere tematiske konferencer). 

Anvendelsen af specifikationer af fora/konsortier bør være tilladt i nøje fastlagte tilfælde 
(f.eks. ved offentlige indkøbsprocedurer, hvor der ikke findes nogen standarder), mens man 
opretholder de samme krav med hensyn til: konsensus, åbenhed, frivillig deltagelse, 
gennemsigtighed, etc. såvel som til europæiske standardiseringsorganisationer.

6) Der er ingen henvisning til de nyeste teknologier som f.eks. nanoteknologi, bioteknologi 
eller nuklear teknologi. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Det europæiske 
standardiseringssystem bør fortsat drives 
af og til fordel for interessenter i 
overensstemmelse med principperne om 
samhørighed, gennemsigtighed, åbenhed, 
konsensus, uafhængighed fra særlige 
interesser, hensigtsmæssigheden for 
markedet, effektivitet og national 
repræsentation i beslutningstagningen og 
europæiske standarder bør fortsat vedtages 
af de europæiske 
standardiseringsorganisationer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

Or. pl

Begrundelse

Dette bidrager til at minde om den nuværende situation.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Inden for Unionen vedtages nationale 
standarder af nationale 
standardiseringsorganer, hvilket kan føre 
til modstridende standarder og tekniske 
hindringer i det indre marked. Det er derfor 
nødvendigt for det indre marked og for 
virkningen af standardiseringen i EU at 
bekræfte den nuværende regelmæssige 

(10) Inden for Unionen vedtages nationale 
standarder af nationale 
standardiseringsenheder, hvilket kan føre 
til modstridende standarder og tekniske 
hindringer i EU's indre marked. Det er 
derfor nødvendigt for EU's indre marked 
og for virkningen af standardiseringen i EU 
at bekræfte den nuværende regelmæssige 
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udveksling af oplysninger mellem de 
nationale standardiseringsorganer og 
Kommissionen om igangværende og 
fremtidigt standardiseringsarbejde. Denne 
udveksling af oplysninger bør bringes på 
linje med bilag 3 til aftalen om tekniske 
handelshindringer, der blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 80/271/EØF af 10. 
december 1979 om indgåelse af de 
multilaterale aftaler, der er resultatet af 
handelsforhandlingerne 1973 – 79.

udveksling af oplysninger mellem de 
nationale standardiseringsenheder, de
europæiske
standardiseringsorganisationer og 
Kommissionen om igangværende og 
fremtidigt standardiseringsarbejde også om 
bestemmelser om "stilstandsprincippet" 
vedrørende deres anvendelse af nationale 
standardiseringsenheder under 
europæiske 
standardiseringsorganisationer. Denne 
udveksling af oplysninger bør bringes på 
linje med bilag 3 til aftalen om tekniske 
handelshindringer, der blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 80/271/EØF af 10. 
december 1979 om indgåelse af de 
multilaterale aftaler, der er resultatet af 
handelsforhandlingerne 1973 – 79.

Or. pl

Begrundelse

Der mangler en henvisning til "stilstandsprincippet" (artikel 4 og 7 i direktiv 98/34/EF). 
Stilstand er et enestående instrument, som medfører, at tekniske handelshindringer kan 
undgås, og som også fremmer den tekniske harmonisering på europæisk plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Standarder, der vedtages uden tilstrækkelig inddragelse af SMV'er, er en forskelsbehandling 
af SMV'er ikke kun med hensyn til produktionsaktiviteter, men også med hensyn til 
innovationsaktiviteter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Interessenter, herunder SMV'er, deltager i den europæiske standardisering på nationalt plan, 
hvor de handler med tilsvarende virksomheder og lokale myndigheder og kan arbejde på 
deres modersmål. Den nationale konsensus, som opnås ved hjælp af SMV'ers deltagelse, 
sendes derefter til de relevante tekniske udvalg i EU af en repræsentant fra den nationale 
enhed (princippet om national repræsentation).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Offentlige myndigheder bør på bedst 
mulig vis gøre brug af hele viften af 
relevante standarder ved indkøb af 
hardware, software og tjenesteydelser 
inden for informationsteknologi, f.eks. ved 

(19) Offentlige myndigheder bør på bedst 
mulig vis gøre brug af hele viften af 
relevante standarder og tekniske 
specifikationer ved indkøb af hardware, 
software og tjenesteydelser inden for 



PE476.047v02-00 8/21 PA\884637DA.doc

DA

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

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

Or. pl

Begrundelse

Standarder defineres i henhold til den region, hvorfra de stammer, eller den metode, hvormed 
de er udviklet, og ikke ud fra industrisektoren.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl
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Begrundelse

Standarder defineres i henhold til den region, hvorfra de stammer, eller den metode, hvormed 
de er udviklet, og ikke ud fra industrisektoren.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at fremme innovation og 
konkurrence mellem standardiserede 
løsninger bør anerkendelsen af bestemte 
tekniske specifikationer ikke diskvalificere 
en konkurrerende teknisk specifikation fra 
at blive anerkendt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. 
Enhver anerkendelse bør være betinget af, 
at kravene til egenskaber er opfyldt, og af 
at de tekniske specifikationer har opnået et 
mindsteniveau af markedsaccept. 
Markedsaccept bør ikke fortolkes som en 
implementering på markedet.

(21) For at fremme innovation og 
konkurrence bør anerkendelsen af bestemte 
tekniske specifikationer ikke diskvalificere 
en teknisk specifikation fra at blive 
anerkendt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. 
Enhver anerkendelse bør være betinget af, 
at kravene til egenskaber er opfyldt, og af 
at de tekniske specifikationer har opnået et 
betydeligt niveau af markedsaccept.

Or. pl

Begrundelse

Standardiserede løsninger bør ikke være i modstrid med hinanden. Et sæt standarder bør 
være sammenhængende. Standardiserede tekniske løsninger bør give lige muligheder for 
virksomheder, for at de kan være konkurrencedygtige for så vidt angår deres design eller 
tjenesteydelser. For forbrugerne bør de standardiserede tekniske løsninger være en klar 
indikator for, hvad de skal købe.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) De udvalgte standarder inden for 
informations- og kommunikationsteknologi 
vil kunne bidrage til gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

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

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

Or. pl

Begrundelse

Standarder defineres i henhold til den region, hvorfra de stammer, eller den metode, hvormed 
de er udviklet, og ikke ud fra industrisektoren.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der kan opstå situationer inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, hvor det er 
hensigtsmæssigt at tilskynde til brugen af 
eller kræve overensstemmelse med 
bestemte standarder på EU-niveau for at 
sikre interoperabilitet på det indre marked 
og forbedre brugernes frie valg. I andre 
tilfælde kan det forekomme, at 
specificerede europæiske standarder ikke 
længere opfylder forbrugernes behov, eller 
at de hæmmer den teknologiske udvikling. 
Af disse grunde giver Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 
2002 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester Kommissionen mulighed for i 
nødvendigt omfang at anmode europæiske 
standardiseringsorganer om at udarbejde 
standarder, for at udarbejde en fortegnelse 
over standarder og/eller specifikationer 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende for at tilskynde til deres brug eller 

(23) Der kan opstå situationer inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, hvor det er 
hensigtsmæssigt at tilskynde til brugen af 
eller kræve overensstemmelse med 
bestemte standarder på EU-niveau for at 
sikre interoperabilitet på det indre marked 
og forbedre brugernes frie valg. I andre 
tilfælde kan det forekomme, at 
specificerede europæiske standarder ikke 
længere opfylder forbrugernes behov, eller 
at de hæmmer den teknologiske udvikling. 
Af disse grunde giver Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 
2002 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester Kommissionen mulighed for i 
nødvendigt omfang at anmode europæiske 
standardiseringsorganer om at udarbejde 
standarder, for at udarbejde en fortegnelse 
over standarder og/eller specifikationer 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende for at tilskynde til deres brug og 
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for at gøre deres implementering 
obligatorisk og for at fjerne standarder 
og/eller specifikationer fra denne liste.

for at fjerne standarder og/eller 
specifikationer fra denne liste.

Or. pl

Begrundelse

Standarderne er ikke bindende, men de er og bør forblive frivillige.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod harmoniserede standarder, 
som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod det årlige arbejdsprogram 
for europæisk standardisering og mod 
harmoniserede standarder, som 
Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør høres om arbejdsprogrammet for standardisering.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes ved gennemførelsesafgørelser
vedrørende indsigelser mod harmoniserede 

(37) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes i forbindelse med alle 
standardiseringsanmeldelser med de 
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standarder, som Kommissionen anser for at 
være berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet en sådan afgørelse
vil kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav.

europæiske 
standardiseringsorganisationer, 
anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, nanoteknologi, 
bioteknologi og nuklear teknologi ved 
gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod harmoniserede standarder, 
som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet disse afgørelser vil 
kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav.

Or. pl

Begrundelse

Proceduren for anerkendelse af tekniske specifikationer inden for nye teknologier bør give 
mulighed for medlemsstaterne at fremsætte kommentarer. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 1 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Begrundelse

Standarder defineres i henhold til den region, hvorfra de stammer, eller den metode, hvormed 
de er udviklet, og ikke ud fra industrisektoren. Desuden er der ikke klarhed om den reelle 
betydning af "ikt-standard" i denne definition.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "udkast til standard": et dokument 
indeholdende teksten til tekniske 
specifikationer for et givet emne, der agtes 
vedtaget i henhold til den relevante 
standardiseringsprocedure i den form, 
hvori det foreligger efter det forberedende 
arbejde, og hvori det er blevet udsendt 
med henblik på kommentar eller offentlig 
stillingtagen

3) "udkast til standard": et dokument 
indeholdende et forslag til standard, som 
er blevet forelagt med henblik på 
udtalelse, afstemning eller godkendelse

Or. pl

Begrundelse

Der bør anvendes en definition fra den passende europæiske standard.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "teknisk specifikation": en specifikation 
indeholdt i et dokument, som fastlægger et 
af følgende:

4) "teknisk specifikation": et dokument, 
der fastsætter de tekniske krav, som 
produkter, processer eller tjenesteydelser 
skal opfylde, og som fastlægger et af 
følgende:

Or. pl

Begrundelse

Vedtaget som EN 45020.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "stilstandsprincip": nationale 
standardiseringsenheder afståelse fra at 
arbejde yderligere på projekter, som 
allerede er igangsat

Or. pl

Begrundelse

Denne definition fremgår af artikel 4 og 7 i direktiv 98/34/EF.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Nationale standardiseringsorganer kan 
ikke gøre indsigelser mod, at et 
emneområde optages i et europæisk 
standardiseringsorgans arbejdsprogram 
med henblik på standardisering.

5. Nationale standardiseringsorganer kan 
ikke gøre indsigelser mod, at et 
standardiseringsemne i deres program 
behandles på europæisk plan efter regler, 
der fastsættes af de europæiske 
standardiseringsorganisationer, og 
iværksætter ikke nogen foranstaltning, 
der kan skade en beslutning i denne 
retning

Or. pl

Begrundelse

Nationale standardiseringsenheder bør kun kunne gøre indsigelse mod, at et særligt 
standardiseringsemne optages i deres arbejdsprogrammer. For øjeblikket gøres dette på 
grundlag af afgørelser fra eksperter fra relevante interesserede parter i særlige 
standardiseringsudvalg. Standardernes hensigtsmæssighed for markedet og deres frivillige 
karakter er to vigtige principper.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når en europæisk standard er ved at 
blive udarbejdet, eller efter dens 
godkendelse, kan nationale 
standardiseringsenheder ikke iværksætte 
nogen foranstaltning, som kan have en 
negativ indvirkning på harmoniseringens 
formål, og de kan navnlig ikke inden for 
en given tidsfrist offentliggøre en ny eller 
opdateret national standard, som ikke 
fuldt ud er i overensstemmelse med den 
eksisterende europæiske standard.

Or. pl

Begrundelse

Denne bestemmelse vil opfylde kriteriet om "stilstandsprincippet", der er taget fra direktiv 
98/34/EF.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) forslag til og accept af nye emneområder a) forslag til og accept af nye emneområder
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b) den tekniske drøftelse af forslag b) den tekniske drøftelse af forslag
c) fremsendelse af kommentarer til udkast c) fremsendelse af kommentarer til udkast

(d) revision af eksisterende europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter

d) revision af eksisterende europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter

e) spredning af og oplysning om vedtagne 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter.

e) udarbejdelse af oplysninger om 
vedtagne europæiske standarder eller 
europæiske standardiseringsprodukter

Or. pl

Begrundelse

Inddragelsen af interesseparter i europæisk standardisering sikres af de nationale 
standardiseringsenheder. Den nationale konsensus præsenteres derefter på europæisk plan af 
en repræsentant (princippet om national repræsentation). Denne ret til at sprede oplysninger 
om europæiske standarder skal fortsat varetages af nationale standardiseringsenheder. 
Indtægterne fra deres salg bruges til at finansiere standardisering i Europa.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl
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Begrundelse

Inddragelsen af interessenter vil variere i forhold til et givet produkts betydning for markedet. 
Inddragelsen forudsætter specialistviden, væsentlige kvalifikationer, interesse og midler. 
Forordningens artikel 5 og bilag III giver kun fordele til visse organisationer og 
interessentgrupper. Denne bestemmelse kan betragtes som en krænkelse princippet om lige 
vilkår.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det årlige arbejdsprogram for 
europæisk standardisering, der er omtalt i 
stk. 1 og 2, vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2, og desuden inddrages 
europæiske 
standardiseringsorganisationer i denne 
proces.

Or. pl

Begrundelse

Dette punkt bør tilføjes for at sikre hensigtsmæssigheden for markedet, inddragelsen af 
interessenter og gennemsigtigheden (af procedurer).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen underretter senest en 
måned efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept den relevante 
europæiske standardiseringsorganisation
om tildelingen af et tilskud til udarbejdelse 
af en europæisk standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.
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Or. pl

Begrundelse

I begrundelsen påpeges, at den tid, der bruges til at udarbejde standarder, er et spørgsmål, 
som bør behandles. Optimeringen af processerne bør påvirke alle interessenter, og det 
foreslås derfor, at den tid, der bruges til at træffe en afgørelse om tildeling af tilskud, bør 
reduceres til en måned (den samme tid, som europæiske standardiseringsorganisationer har 
til at træffe en afgørelse om accept af ansøgningen).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standarder inden for ikt Tekniske specifikationer inden for ikt

Or. pl

Begrundelse

Standarder defineres i henhold til den region, hvorfra de stammer, eller den metode, hvormed 
de er udviklet, og ikke ud fra industrisektoren. Desuden er der ikke klarhed om betydningen af 
"tekniske specifikationer inden for ikt" i definitionen af en standard.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

1. Kommissionen kan enten efter 
anmodning fra en offentlig myndighed som 
omhandlet i direktiv 2004/18/EF eller på 
eget initiativ beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer inden for ikt, som ikke er 
nationale, europæiske eller internationale 
standarder, og som opfylder kravene i bilag 
II, som ikt-standarder.

2. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 
1, vedtages ved undersøgelsesprocedure, 
der er omhandlet i artikel 18, stk. 3. 
Desuden inddrages de europæiske 
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standardiseringsorganisationer i 
godkendelsesprocessen.

Or. pl

Begrundelse

Spørgsmålet om legitimiteten af ikt-standardisering er endnu ikke blevet løst. De forpligtelser, 
som konsortier pålægges, lader til at være betydeligt svagere end dem, som pålægges 
standardiseringsorganisationer. Når standardiseringen foretages af 
standardiseringsorganisationer, har det den fordel, at man sikrer sammenhængen af et sæt 
standarder, der garanterer produkters og systemers funktionalitet. Dette vigtige spørgsmål 
nævnes slet ikke i bilag II.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Anvendelse af ikt-standarder i offentlige 
indkøb
Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Or. pl

Begrundelse

Spørgsmålet om legitimiteten af ikt-standardisering er endnu ikke blevet løst. De forpligtelser, 
som konsortier pålægges, lader til at være betydeligt svagere end dem, som pålægges 
standardiseringsorganisationer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

de tekniske specifikationer inden for ikt, 
der er omhandlet i bilag II, til den tekniske 
udvikling

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at sikre terminologisk overensstemmelse med de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Det 
samarbejder med de europæiske 
standardiseringsorganisationer.

Or. pl

Begrundelse

Beskrivelsen af udvalget giver anledning til bekymring, idet det indebærer en betydelig 
mindre gennemsigtighed. Måden, hvorpå europæiske standardiseringsorganisationer og 
nationale standardiseringsenheder vil deltage, er stadig uklar.


