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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten 
standardien positiivista vaikutusta markkinoiden toimintaan, talouskasvuun sekä yritysten 
innovointiin ja kilpailukykyyn. Asetuksella pyritään muun muassa lyhentämään 
standardointiprosessia tapauksissa, joissa standardit laaditaan komission pyynnöstä, 
varmistamaan, että pk-yritykset ja yhteiskunnan sidosryhmät ovat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa (erityisesti tapauksissa, joissa standardit laaditaan 
komission pyynnöstä), laajentamaan tieto- ja viestintätekniikan standardien soveltamista ja 
parantamaan siten yhteentoimivuutta sekä lisäämään innovatiivisia ja nopeasti kehittyviä 
tuotantoteknologioita, kuten nanoteknologiaa, bioteknologiaa ja ydinteknologiaa, koskevien 
standardien lukumäärää, ja lujittamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta päätti käyttää hyväksi neuvoston direktiivien 
89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 
94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY 
ja 2009/23/EY muuttamista, joka on teknologian kehityksen ja talouden globalisoitumisen 
takia tullut välttämättömäksi. On tärkeää laatia uutta lainsäädäntöä, jolla lujitetaan aiemmin 
annettuja standardointia koskevia direktiivejä ja päivitetään niitä.

Tärkeimmät muutokset koskevat komission sekä teknisten standardien ja määräysten 
komitean toimivallan määrittelyä. Uutuuksia ovat palvelualan standardoinnin ottaminen 
lainsäädäntökehykseen ja tieto- ja viestintätekniikan käsitteleminen erikseen. Myös EU:n 
standardoinnin rahoitusperustaa on tarkistettu.

Esittelijän kanta
Esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
EU:n nykyisen standardointipolitiikan lujittamiseksi ja uusien osatekijöiden mukaan 
ottamiseksi niin, että voidaan ottaa huomioon uudet haasteet. Esittelijä katsoo, että ehdotus 
tarjoaa vakaan perustan EU:n ja eurooppalaisen standardointijärjestelmän välisten yhteyksien 
nykyaikaistamiselle. Näihin osatekijöihin kuuluvat palvelualan standardoinnin huomioon 
ottaminen ja sen sisällyttäminen tiedonantojärjestelmään. Eurooppalaisen standardoinnin 
rahoitusta komission kautta koskeva kohta, joka parantaa oikeusperustaa ja yksinkertaistaa 
menettelyjä, on hyvin tervetullut.

Ehdotuksen eräät osatekijät herättävät kuitenkin huolta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien toiminnallisesta tehokkuudesta. 

Muutokset asetuksen säännöksiin ovat tarpeen, jotta se voidaan muuttaa sisämarkkinoita 
tukevaksi täytäntöönpanovälineeksi, soveltaa eurooppalaisia standardeja niin, että 
kilpailukyky ja innovointi tehostuvat, helpottaa sidosryhmien osallistumista ja turvata kestävä 
kehitys. Eurooppalaista standardointijärjestelmää olisi parannettava tuomalla siihen 
elementtejä, jotka antavat lisäarvoa. 
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Erityisiä havaintoja
1) Voimassa olevia eurooppalaisia standardointisääntöjä ei ole määritelty eikä niitä mainita. 

2) Ehdotuksessa ei ole viittausta kansallisen edustuksen periaatteeseen, joka on perusta 
standardien yhdenmukaistamiselle EU:n tasolla.

3) Ehdotuksessa ei ole säännöksiä standstill-periaatteesta, joka on oleellinen standardien 
yhdenmukaistamiselle EU:n tasolla.

4) Monet säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja siten liian avoimia tulkinnoille, kun otetaan 
huomioon toimivallan laaja siirtäminen komissiolle. Niitä olisi tarkennettava. Sama koskee 
myös tiettyjä määritelmiä ja toimia, erityisesti sellaisilla alueilla, joilla komissio on esittänyt 
ehdotuksia, jotka vaikuttavat olemassa olevan järjestelmän toimintaan ja yhtenäisyyteen.

5) Komission luonnoksessa ehdotetaan, että eurooppalaisten standardien sijasta sovellettaisiin 
erilaisten foorumien ja konsortioiden eritelmiä, koska niiden ehdot on helpompi täyttää. Yksi 
standardoinnin demokraattisen prosessin perustoista on sosiaalinen yhteisymmärrys. 
Eurooppalaisen standardointijärjestelmän eheys on sen vahvuus, koska se takaa tiettyjen 
kriteerien yhtenäisyyden. Foorumien ja konsortioiden osallistuminen järjestelmään ei saisi 
johtaa ristiriitaisten standardien syntymiseen tai kilpaileviin eritelmiin eikä ehkäistä pk-
yritysten osallistumista (foorumeihin osallistumisen kustannukset ovat korkeat eivätkä 
päätöksenteon kriteerit aina ole demokraattisia). Euroopan unionin ulkopuoliset toimijat 
saattavat sitä paitsi olla hallitsevassa asemassa tietyissä foorumeissa ja konsortioissa. Siksi 
standardien vahvistaminen olisi mahdollisimman pitkälle rajoitettava nykyisin tunnustettujen 
eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden tehtäväksi ja olisi käytettävä hyväksi niiden 
tarjoamia monia mahdollisuuksia asiakirjojen laatimiseen käyttämällä nopeutettuun 
yhteisymmärrykseen perustuvaa prosessia, johon kaikki eturyhmät kaikista EU:n 
jäsenvaltioista osallistuvat (esimerkiksi järjestämällä temaattisia konferensseja). 
Foorumien tai konsortioiden eritelmien soveltaminen olisi oltava sallittua tiukasti 
määritellyissä tapauksissa (esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä, jos 
standardeja ei ole), mutta säilyttäen samat vaatimukset yhteisymmärryksestä, avoimuudesta, 
läpinäkyvyydestä jne. sekä eurooppalaiset standardointiorganisaatiot.

6) Ehdotuksessa ei ole viittausta uusimpiin tekniikkoihin kuten nanoteknologiaan, 
bioteknologiaan tai ydinteknologiaan. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Sidosryhmien olisi jatkossakin 
huolehdittava eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän toiminnasta 
yhtenäisyyden, läpinäkyvyyden, 
avoimuuden, yhteisymmärryksen, 
erityisintresseistä riippumattomuuden, 
markkinasoveltuvuuden ja tehokkuuden 
periaatteiden ja kansallista edustusta 
päätöksenteossa koskevan periaatteen 
mukaisesti ja eurooppalaisten standardien 
laatimisen olisi jatkossakin oltava 
eurooppalaisten
standardointiorganisaatioiden tehtävänä; 
niitä ovat Euroopan standardointikomitea
(CEN), Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos
(ETSI).

Or. pl

Perustelu

Tämä muistuttaa nykyistä tilannetta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionissa kansalliset
standardointielimet vahvistavat kansallisia 
standardeja, mikä voi johtaa keskenään 
ristiriitaisiin standardeihin ja teknisiin 
esteisiin sisämarkkinoilla.
Sisämarkkinoiden ja unionissa tapahtuvan 
standardointitoiminnan tehokkuuden 
vuoksi on siksi tarpeen vahvistaa 

(10) Unionissa kansalliset
standardointiyksiköt vahvistavat 
kansallisia standardeja, mikä voi johtaa 
keskenään ristiriitaisiin standardeihin ja 
teknisiin esteisiin EU:n sisämarkkinoilla.
EU:n sisämarkkinoiden ja unionissa 
tapahtuvan standardointitoiminnan 
tehokkuuden vuoksi on siksi tarpeen 
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kansallisten standardointielinten, 
eurooppalaisten standardointielinten ja 
komission harjoittama meneillään olevaa ja 
tulevaa standardointitoimintaa koskeva 
säännöllinen tiedonvaihto. Tiedonvaihto 
olisi saatettava linjaan vuosien 1973–1979 
kauppaneuvotteluista johtuvien 
monenvälisten sopimusten tekemisestä 10 
päivänä joulukuuta 1979 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 80/271/ETY 
hyväksytyn, kaupan teknisiä esteitä 
koskevan sopimuksen liitteen 3 kanssa.

vahvistaa kansallisten
standardointiyksiköiden, eurooppalaisten
standardointiorganisaatioiden ja 
komission harjoittama meneillään olevaa ja 
tulevaa standardointitoimintaa koskeva 
säännöllinen tiedonvaihto sekä 
tiedonvaihto standstill-periaatteen 
säännöksistä, joita sovelletaan 
kansallisiin standardointiyksiköihin 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden puitteissa.
Tiedonvaihto olisi saatettava linjaan 

vuosien 1973–1979 kauppaneuvotteluista 
johtuvien monenvälisten sopimusten 
tekemisestä 10 päivänä joulukuuta 1979 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 
80/271/ETY hyväksytyn, kaupan teknisiä 
esteitä koskevan sopimuksen liitteen 3 
kanssa.

Or. pl

Perustelu

Standstill-periaatteen puuttuminen (direktiivin 98/34/ETY 4 ja 7 artikla). Standstill on 
erinomainen väline, joka auttaa välttämään kaupan teknisiä esteitä ja joka tukee myös 
teknistä yhdenmukaistamista EU:n tasolla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Standardit, jotka on hyväksytty ilman pk-yritysten riittävää osallistumista, syrjivät pk-
yrityksiä sekä tuotantotoiminnassa että innovaatiotoiminnassa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei ole 
riittävää edustusta standardointitoimien 
eräillä aloilla etenkään Euroopan tasolla.
Tällä asetuksella olisi sen vuoksi 
huolehdittava siitä, että pk-yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina 
eurooppalaisessa standardoinnissa.

Or. pl

Perustelu

Sidosryhmät, pk-yritykset mukaan luettuina, osallistuvat eurooppalaiseen standardointiin 
kansallisella tasolla, jossa ne ovat tekemisissä samankaltaisten yritysten ja paikallishallinnon 
kanssa ja voivat toimia omalla kansallisella kielellään. Kansallisen yksikön edustaja 
(kansallisen edustuksen periaate) esittää kansallisen yhteisymmärryksen, johon päästään pk-
yritysten osallistuessa, asianmukaisten teknisten komiteoiden käsiteltäväksi EU:n tasolla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viranomaisten olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman laajasti asiaa koskevia 
standardeja laitteiden, ohjelmistojen ja 
tietotekniikkapalvelujen hankinnoissa 

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

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

Perustelu

Standardit määritellään sen alueen mukaan, josta ne ovat peräisin tai sen menetelmän 
mukaan, jolla ne on laadittu eikä teollisuudenalan mukaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Standardit määritellään sen alueen mukaan, josta ne ovat peräisin tai sen menetelmän 
mukaan, jolla ne on laadittu eikä teollisuudenalan mukaan.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voitaisiin edistää innovointia ja
standardoitujen ratkaisujen välistä
kilpailua, ei se, että jokin tietty tekninen 
eritelmä tunnustetaan, saisi estää
kilpailevaa teknistä eritelmää tulemasta 
tunnustetuksi tämän asetuksen mukaisesti.
Tunnustamisen edellytyksenä pitäisi aina 
olla, että asetetut vaatimukset täyttyvät ja 
että kyseinen tekninen eritelmä on 
saavuttanut vähimmäistasoisen
hyväksynnän markkinoilla.
Markkinahyväksyntää ei pitäisi tulkita 
niin, että se edellyttäisi eritelmän laajaa 
soveltamista markkinoilla.

(21) Jotta voitaisiin edistää innovointia ja 
kilpailua, ei se, että jokin tietty tekninen 
eritelmä tunnustetaan, saisi estää teknistä 
eritelmää tulemasta tunnustetuksi tämän 
asetuksen mukaisesti. Tunnustamisen 
edellytyksenä pitäisi aina olla, että asetetut 
vaatimukset täyttyvät ja että kyseinen 
tekninen eritelmä on saavuttanut
merkittävän tasoisen hyväksynnän 
markkinoilla.

Or. pl

Perustelu

Standardoidut ratkaisut eivät saisi olla ristiriidassa keskenään. Standardien olisi 
muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Standardoitujen teknisten ratkaisujen olisi annettava 
yhtäläiset mahdollisuudet yrityksille niin, että ne voivat suunnitella kilpailukykyisiä tuotteita 
ja palveluja. Standardoitujen teknisten ratkaisujen pitäisi antaa kuluttajalle selvä viite siitä, 
mitä kannattaa ostaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

2015 eurooppalaisten julkishallintojen, 
unionin toimielimet ja muut elimet mukaan 
luettuina, yhteentoimivuusratkaisuja 
koskeva ohjelma, jossa tuotetaan 
yhteentoimivuutta parantavia yhteisiä ja 
jaettuja ratkaisuja.

Or. pl

Perustelu

Standardit määritellään sen alueen mukaan, josta ne ovat peräisin tai sen menetelmän 
mukaan, jolla ne on laadittu eikä teollisuudenalan mukaan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tieto- ja viestintätekniikan alalla voi 
tulla esiin tilanteita, joissa on 
asianmukaista edistää tai vaatia tiettyjen 
standardien noudattamista unionin tasolla, 
jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus 
sisämarkkinoilla ja parantaa käyttäjien 
valinnanvapautta. Toisinaan voi olla myös 
niin, etteivät tietyt eurooppalaiset 
standardit enää vastaa kuluttajien tarpeita 
tai että ne haittaavat teknologista 
kehittämistä. Sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/21/EY säädetään näiden syiden 
vuoksi, että komissio voi tarvittaessa 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan standardeja, laatimaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistavan 
luettelon standardeista ja/tai eritelmistä, 
joiden käyttöä suositellaan tai joiden 
noudattamisesta tehdään pakollista, 
taikka poistamaan standardeja ja/tai 
eritelmiä kyseisestä luettelosta.

(23) Tieto- ja viestintätekniikan alalla voi 
tulla esiin tilanteita, joissa on 
asianmukaista edistää tai vaatia tiettyjen 
standardien noudattamista unionin tasolla, 
jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus 
sisämarkkinoilla ja parantaa käyttäjien 
valinnanvapautta. Toisinaan voi olla myös 
niin, etteivät tietyt eurooppalaiset 
standardit enää vastaa kuluttajien tarpeita 
tai että ne haittaavat teknologista 
kehittämistä. Sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/21/EY säädetään näiden syiden 
vuoksi, että komissio voi tarvittaessa 
pyytää eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan standardeja, laatimaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistavan 
luettelon standardeista ja/tai eritelmistä, 
joiden käyttöä suositellaan, taikka 
poistamaan standardeja ja/tai eritelmiä 
kyseisestä luettelosta.
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Or. pl

Perustelu

Standardit eivät ole sitovia. Ne ovat vapaaehtoisia ja sellaisina niiden olisi säilyttävä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 
komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetietoja ei vielä ollut julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, jolloin 
asianomainen standardi ei vielä ollut 
johtanut olettamukseen sovellettavassa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisuudesta, olisi sovellettava neuvoa-
antavaa menettelyä.

(36) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia eurooppalaiseen standardointia 
koskevaan vuotuiseen työohjelmaan ja
yhdenmukaistettuihin standardeihin 
liittyviä vastalauseita, joita komissio pitää 
perusteltuina, ja kun asianomaisen 
yhdenmukaisen standardin viitetietoja ei 
vielä ollut julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä , jolloin asianomainen 
standardi ei vielä ollut johtanut 
olettamukseen sovellettavassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisuudesta, olisi sovellettava neuvoa-
antavaa menettelyä.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kuultava standardointia koskevasta työohjelmasta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 

(37) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 
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komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetiedot oli jo julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, olisi 
sovellettava tarkastelumenettelyä, koska
tällaisella päätöksellä voisi olla vaikutusta 
olettamukseen sovellettavien olennaisten 
vaatimusten mukaisuudesta.

komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetiedot oli jo julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, olisi 
sovellettava tarkastelumenettelyä, joka 
liittyy kaikkiin eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden 
standardointitiedonantoihin ja teknisten 
eritelmien tunnustamiseen tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
bioteknologian ja ydinteknologian alalla,
koska tällaisilla päätöksillä voisi olla 
vaikutusta olettamukseen sovellettavien 
olennaisten vaatimusten mukaisuudesta.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus kommentoida teknisten eritelmien tunnustamista 
uusien teknologioiden alalla.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Standardit määritellään sen alueen mukaan, josta ne ovat peräisin tai sen menetelmän 
mukaan, jolla ne on laadittu eikä teollisuudenalan mukaan. Ei myöskään ole selvää, mitä 
tässä määritelmässä tosiasiassa tarkoitetaan termillä 'tieto- ja viestintätekniikan standardi'. 
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'standardiehdotuksella' tarkoitetaan 
asiakirjaa, joka sisältää tiettyä kohdetta 
koskevat tekniset eritelmät ja joka on 
tarkoitus vahvistaa asianmukaista 
standardointimenettelyä noudattaen 
sellaisena kuin se on valmistelun jälkeen 
ja lähetettynä julkiselle 
lausuntokierrokselle tai tarkasteltavaksi

(3) 'standardiehdotuksella' tarkoitetaan 
asiakirjaa, joka sisältää lausuntoa, 
äänestystä tai hyväksyntää varten 
annetun ehdotuksen standardiksi;

Or. pl

Perustelu

On sovellettava määritelmää asianmukaisesta eurooppalaisesta standardista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan
asiakirjassa olevaa eritelmää, jossa 
vahvistetaan jokin seuraavista:

(4) 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan
asiakirjaa, jossa määritellään tekniset 
vaatimukset, jotka tuotteen, prosessin tai 
palvelun on täytettävä, ja jossa
vahvistetaan jokin seuraavista:

Or. pl

Perustelu

Hyväksytty EN 45020:na.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'standstill-periaatteella' tarkoitetaan 
sitä, että kansalliset standardointiyksiköt 
eivät toteuta sellaisia hankkeita koskevia 
lisätoimia, joista ollaan jo laatimassa 
standardia;

Or. pl

Perustelu

Tämä määritelmä esiintyy direktiivin 98/34/ETY 4 ja 7 artiklassa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansalliset standardointielimet eivät saa 
vastustaa jonkin standardointikohteen 
sisällyttämistä eurooppalaisen 
standardointielimen työohjelmaan.

5. Kansalliset standardointielimet eivät saa 
vastustaa sitä, että niiden ohjelmassa 
olevaa standardointikohdetta käsitellään 
Euroopan tasolla eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden 
määrittelemien sääntöjen mukaan, 
eivätkä toteuttaa toimia, jotka voivat 
vaikuttaa päätökseen tässä suhteessa.

Or. pl

Perustelu

Kansallisten standardointiyksiköiden pitäisi voida vastustaa ainoastaan yksittäisen 
standardointikysymyksen sisällyttämistä niiden omiin työohjelmiin. Nykyisin tämä tapahtuu 
asiaankuuluvista osapuolista tulevien asiantuntijoiden tekemien päätösten perusteella 
erityisissä standardointikomiteoissa. Kaksi tärkeää periaatetta ovat standardien soveltuvuus 
markkinoille ja standardien vapaaehtoisuus.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artrikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansalliset standardointiyksiköt eivät 
saa, silloin kun eurooppalaista standardia 
ollaan laatimassa tai sen jälkeen kun se 
on hyväksytty, toteuttaa toimia, joilla voisi 
olla kielteistä vaikutusta suunniteltuun 
yhdenmukaistamiseen, eivätkä ne eritoten 
saa julkaista tietyn ajanjakson kuluessa 
sellaista uutta tai tarkistettua kansallista 
standardia, joka ei ole täysin olemassa 
olevan eurooppalaisen standardin 
mukainen.

Or. pl

Perustelu

Tällä säännöksellä täytetään standstill-periaatteen vaatimukset, jotka on otettu direktiivistä 
98/34/EY.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Eurooppalaisten
standardointiorganisaatioiden on 
edistettävä sitä, että pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-
yritykset’, kuluttajajärjestöjen sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan
sidosryhmien asianmukaiset edustajat 
osallistuvat etenkin liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden välityksellä 
politiikan kehittämiseen sekä seuraaviin
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheisiin:

a) uusia kohteita koskevat ehdotukset ja a) uusia kohteita koskevat ehdotukset ja 
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niiden hyväksyminen niiden hyväksyminen
b) ehdotuksista käytävä tekninen 
keskustelu

b) ehdotuksista käytävä tekninen 
keskustelu

c) ehdotuksiin liittyvien huomautusten 
esittäminen

c) ehdotuksiin liittyvien huomautusten 
esittäminen

d) olemassa olevien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden tarkistaminen

d) olemassa olevien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden tarkistaminen

e) eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
levittäminen ja niitä koskeva 
tiedottaminen.

e) eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita 
koskevien tietojen tarjoaminen.

Or. pl

Perustelu

Kansallisten standardointiyksikköjen on huolehdittava siitä, että sidosryhmät osallistuva 
eurooppalaiseen standardointiin. Kansallista yhteisymmärrystä EU:n tasolla edustaa siten 
valtuutettu edustaja (kansallisen edustuksen periaate). Oikeus eurooppalaisten standardien 
levittämiseen säilyy kansallisten standardointiyksikköjen käsissä. Niiden myynnistä saatavilla 
tuloilla rahoitetaan standardointia Euroopassa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Sidosryhmien osallistuminen vaihtelee sen mukaan, kuinka tärkeä hanke on markkinoiden 
kannalta. Osallistuminen edellyttää erityisosaamista, huomattavaa pätevyyttä, kiinnostusta ja 
varoja. Asetuksen 5 artiklassa ja liitteessä III myönnetään etuoikeuksia ainoastaan tietyille 
organisaatioille ja eturyhmille. Säännöksen voidaan katsoa olevan ristiriidassa 
tasavertaisuuden periaatteen kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittu 
vuotuinen standardointia koskeva 
työohjelma hyväksytään 18 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Myös 
eurooppalaiset standardointiorganisaatiot 
otetaan mukaan tähän prosessiin.

Or. pl

Perustelu

Tämä kohta lisätään, jotta voidaan varmistaa markkinasoveltuvuus, sidosryhmien 
osallistuminen ja (menettelyjen) avoimuus.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle
standardointiorganisaatiolle yhden
kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun 
hyväksynnän vastaanottamisesta 
avustuksen myöntämisestä eurooppalaisen 
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tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.

standardin tai eurooppalaisen 
standardointituotteen laatimista varten.

Or. pl

Perustelu

Perusteluissa korostetaan, että standardien laatimiseen käytetty aika on eräs kysymyksistä, 
joita on käsiteltävä. Prosessien optimoinnin tulisi vaikuttaa kaikkiin asianomaisiin 
osapuoliin. Siksi ehdotetaan, että avustusten myöntämispäätökseen käytettyä aikaa olisi 
lyhennettävä yhteen kuukauteen (sama aika kuin eurooppalaisilla 
standardointiorganisaatioilla on päätöksen tekemiseen hakemuksen hyväksymisestä).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan standardit Tieto- ja viestintätekniikan tekniset 
eritelmät

Or. pl

Perustelu

Standardit määritellään sen alueen mukaan, josta ne ovat peräisin tai sen menetelmän 
mukaan, jolla ne on laadittu eikä teollisuudenalan mukaan. Ei myöskään ole selvää, mitä 
tässä määritelmässä tosiasiassa tarkoitetaan termillä 'tieto- ja viestintätekniikan teknisillä 
eritelmillä'. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu päätös 
tehdään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Myös eurooppalaiset 
standardointiorganisaatiot otetaan 
mukaan hyväksymisprosessiin.

Or. pl

Perustelu

Kysymystä tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin aiheellisuudesta ei ole vielä ratkaistu. 
Konsortioille asetetut velvoitteet näyttäisivät olevat huomattavasti heikompia kuin 
standardointiorganisaatioille asetetut velvoitteet. Standardointiorganisaatioiden suorittaman 
standardoinnin etuna on, että varmistetaan standardien yhtenäisyys, mikä takaa tuotteiden ja 
järjestelmien toimivuuden. Tätä keskeistä asiaa ei ole mainittu liitteessä II.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Perustelu

Kysymystä tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin aiheellisuudesta ei ole vielä ratkaistu. 
Konsortioille asetetut velvoitteet näyttäisivät olevat huomattavasti heikompia kuin 
standardointiorganisaatioille asetetut velvoitteet.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan terminologinen yhdenmukaisuus ehdotettujen määritelmien 
kanssa. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. Se toimii yhteistyössä 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden kanssa.

Or. pl

Perustelu

Tapa, jolla komitea on kuvattu, aiheuttaa huolta, sillä se merkitsee avoimuuden huomattavaa 
vähentymistä nykyisestä. On edelleen epäselvää, millä tavalla eurooppalaiset 
standardointiorganisaatiot ja kansalliset standardointiyksiköt tulevat osallistumaan.


