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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van de verordening van het Europees Parlement en de Raad is vergroting van het 
positieve effect van Europese normen op het functioneren van de markt, de economische 
groei, innovatie en het concurrentievermogen van bedrijven. De verordening beoogt onder 
meer bekorting van de normalisatieprocedure voor op verzoek van de Commissie opgestelde 
normen, waarborging van behoorlijke vertegenwoordiging van het mkb en belanghebbenden 
uit de maatschappij bij het normalisatieproces (in het bijzonder bij op verzoek van de 
Commissie opgestelde normen), meer gebruikmaking van normen voor informatie- en 
communicatietechnologie ter vergroting van de interoperationaliteit, meer gebruikmaking van 
normen voor de modernste, zich snel ontwikkelende productietechnologieën, zoals 
nanotechnologie, biotechnologie en nucleaire technologie, alsook consolidatie van het huidige 
wettelijke kader. 
De Commissie industrie, onderzoek en energie wil van de gelegenheid gebruik maken die 
zich voordoet met de wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad 
alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad, welke als 
gevolg van de technologische ontwikkelingen en de geglobaliseerde economie noodzakelijk is 
geworden. Nieuwe wetgeving is noodzakelijk om de momenteel van kracht zijnde richtlijnen 
over normalisatiebeleid te consolideren en voornoemde richtlijnen te actualiseren.
De belangrijkste wijziging betreft de definiëring van de bevoegdheden van de Commissie en 
van het comité voor technische voorschriften en normen. Nieuw is de totstandbrenging van 
een wettelijke kader voor normalisatie op het gebied van dienstverlening en de aparte 
behandeling van informatie- en communicatietechnologie. De rechtsgrondslag voor de 
financiering van normalisatie door de EU is herzien.

Standpunt van de rapporteur
De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor een nieuwe verordening van het Europees 
Parlement en de Raad, waarmee het huidige normalisatiebeleid van de EU wordt 
geconsolideerd en nieuwe elementen worden ingevoerd om te kunnen reageren op nieuwe 
uitdagingen, en is van mening dat het voorstel een solide basis biedt om de banden van de EU 
met het Europese normalisatiesysteem te moderniseren. Tot deze elementen behoort het in 
aanmerking nemen van normalisatie op het gebied van dienstverlening en het opnemen ervan 
in het kennisgevingssysteem. De rapporteur is zeer ingenomen met de voorschiften inzake 
financiering van Europese normalisatie door de Commissie, aangezien deze een betere 
rechtsgrondslag en een vereenvoudiging van de procedures tot stand brengen.
Niettemin wordt betwijfeld of sommige elementen van het voorstel wel kunnen functioneren 
in het kader van publiek-private partnerschappen. 
De bepalingen van de verordening moeten zodanig worden gewijzigd dat de verordening 
bijdraagt tot een betere werking van de interne markt, de toepassing van Europese normen 
ondersteunt met het oog op een groter concurrentievermogen en innovatie, de betrokkenheid 
van belanghebbenden bevordert en een duurzame ontwikkeling waarborgt. De werking van 
het Europese normalisatiesysteem moet worden verbeterd door toevoeging van nieuwe 
elementen die meerwaarde bieden. 

Specifieke opmerkingen
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1) De huidige beginselen van de Europese normalisatie worden noch gedefinieerd, noch 
genoemd. 

2) Er wordt niet gerefereerd aan de basis van de Europese (en internationale) normalisatie, 
namelijk het beginsel van nationale vertegenwoordiging.

3) Bepalingen inzake het voor de harmonisatie van normen op EU-niveau cruciale standstill-
beginsel, ontbreken.

4) Veel bepalingen zijn algemeen geformuleerd, hetgeen, gezien de uitgebreide delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie, een te ruime interpretatie mogelijk maakt. Deze bepalingen 
moeten nader worden uitgewerkt. Dit betreft enerzijds bepaalde definities, anderzijds 
maatregelen, vooral op de gebieden waar de Commissie voorstellen heeft ingediend die 
gevolgen hebben voor het functioneren en de coherentie van het huidige systeem.

5) In haar ontwerpverordening stelt de Commissie voor in plaats van Europese normen de 
specificaties van diverse fora en consortia te gebruiken, die aan minder strenge criteria hoeven 
te voldoen. Eén van de fundamenten van een democratische normalisatieproces is 
maatschappelijke consensus. De integriteit van het Europese normalisatiesysteem is een sterk 
punt, aangezien hiermee de coherentie van alle normen wordt gewaarborgd. De betrokkenheid 
van fora en consortia bij het systeem mag niet leiden tot de vaststelling van tegenstrijdige en 
onderling concurrerende specificaties, en mag evenmin de betrokkenheid van het midden- en 
kleinbedrijf hinderen (de kosten van deelname aan fora zijn hoog, en de 
besluitvormingscriteria zijn niet altijd democratisch). Bovendien kunnen spelers van buiten de 
Europese Unie bepaalde fora en consortia domineren. Daarom moeten, waar mogelijk, 
normen uitsluitend worden vastgesteld door de momenteel erkende Europese 
normalisatieorganisaties, en moet geprofiteerd worden van de diverse mogelijkheden die deze 
organisaties bieden voor het opstellen van documenten met gebruikmaking van een versneld, 
op consensus berustend proces, waarbij alle belanghebbenden van alle lidstaten betrokken zijn 
(door bijvoorbeeld zogeheten thematische conferenties te organiseren). 
Specificaties van fora en/of consortia mogen alleen in exact gedefinieerde gevallen gebruikt 
worden (bijvoorbeeld wanneer bij de gunning van overheidsopdrachten geen normen voor het 
betreffende gebied bestaan), waarbij moet worden voldaan aan dezelfde eisen op het gebied 
van consensus, openheid, vrijwillige betrokkenheid, transparantie, enz., die ook gelden voor 
de Europese normalisatieorganisaties.

6) Er wordt niet gerefereerd aan de modernste technologieën zoals nanotechnologie, 
biotechnologie of nucleaire technologie.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Het Europese normalisatiesysteem 
moet georganiseerd blijven worden door 
en voor de belanghebbenden met 
inachtneming van de beginselen van 
coherentie, transparantie en openheid, 
consensus, onafhankelijkheid van 
specifieke belangen, aangepastheid aan 
de markt, effectiviteit en nationale 
vertegenwoordiging bij het 
besluitvormingsproces, en de Europese 
normalisatieorganisaties, namelijk het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN), het Europees Comité voor 
Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) 
en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

Or. pl

Motivering

Op deze manier wordt aan de bestaande situatie herinnerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
tegenstrijdige normen en technische 
belemmeringen kunnen ontstaan. Daarom 
moet de bestaande regelmatige uitwisseling 
van informatie over de huidige en 
toekomstige normalisatiewerkzaamheden 
tussen de nationale normalisatie-

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
van de EU tegenstrijdige normen en 
technische belemmeringen kunnen 
ontstaan. Daarom moet de bestaande 
regelmatige uitwisseling van informatie 
over de huidige en toekomstige 
normalisatiewerkzaamheden tussen de 



PE476.047v01-00 6/21 PA\884637NL.doc

NL

instellingen, de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie in het belang 
van de interne markt en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

nationale normalisatie-instellingen, de 
Europese normalisatieorganisaties en de 
Commissie in het belang van de interne 
markt van de EU en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd, alsook 
over de regelgeving inzake het standstill-
beginsel dat van toepassing is op 
nationale normalisatie-instellingen in het 
kader van Europese normalisatie-
organisaties. Deze informatie-uitwisseling 
moet worden aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

Or. pl

Motivering

Het standstill-beginsel ontbreekt (artikelen 4 en 7 van Richtlijn 98/34/EG). Dit beginsel is 
zeer geschikt om technische barrières in de handel te vermijden en stimuleert tevens de 
technische harmonisatie op EU-niveau.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Wanneer normen zonder voldoende betrokkenheid van het mkb worden vastgesteld, wordt het 
mkb niet alleen op het gebied van productie maar ook op het gebied van innovatie 
gediscrimineerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Belanghebbenden, onder meer uit het mkb, nemen op nationaal niveau deel aan Europese 
normalisatie, waar zij in contact komen met soortgelijke bedrijven en lokale overheden, en 
kunnen werken in hun eigen taal. De met betrokkenheid van het mkb bereikte nationale 
consensus wordt vervolgens door een vertegenwoordiger van een nationale instelling op 
Europees niveau gepresenteerd aan de desbetreffende technische comités (het beginsel van 
nationale vertegenwoordiging).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

overheidsopdrachten naar technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie te verwijzen, 
teneinde op de snelle ontwikkelingen op dit 
terrein te reageren, grensoverschrijdende 
dienstverlening te vergemakkelijken, 
concurrentie aan te moedigen en 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen.

Or. pl

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

doelstellingen van het overheidsbeleid en 
aan de behoeften van de samenleving 
wordt voldaan en moeten berusten op de 
criteria voor internationale normalisatie, 
die in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie zijn ontwikkeld.

Or. pl

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om innovatie en concurrentie tussen 
genormaliseerde oplossingen te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een concurrerende technische 
specificatie kan worden erkend. Om erkend 
te kunnen worden, moet een technische 
specificatie de vereiste kenmerken hebben 
en een zeker niveau van marktacceptatie 
hebben bereikt. Marktacceptatie mag niet 
worden uitgelegd als grootschalige 
toepassing op de markt.

(21) Om innovatie en concurrentie te 
bevorderen, mag de erkenning van een 
bepaalde technische specificatie niet 
verhinderen dat overeenkomstig deze 
verordening een concurrerende technische 
specificatie kan worden erkend. Om erkend 
te kunnen worden, moet een technische 
specificatie de vereiste kenmerken hebben 
en een aanzienlijk niveau van 
marktacceptatie hebben bereikt.

Or. pl

Motivering

Genormaliseerde oplossingen mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Alle normen moeten 
coherent zijn. Genormaliseerde oplossingen op technisch gebied moeten bedrijven gelijke 
kansen bieden, zodat ze met elkaar concurreren op het gebied van planning of 
dienstverlening. Voor consumenten moeten genormaliseerde oplossingen op technisch gebied 
fungeren als duidelijke aanbevelingen voor het doen van aankopen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 

(23) Er kunnen zich situaties op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie voordoen waarin 
het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
normen op EU-niveau aan te moedigen of 
voor te schrijven om voor interoperabiliteit 
op de eengemaakte markt te zorgen en 
gebruikers meer keuzevrijheid te geven. In 
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andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden. 
Daarom is in Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatie-instellingen zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen, de toepassing 
ervan verplicht kan stellen of normen 
en/of specificaties van die lijst kan 
schrappen.

andere omstandigheden kunnen bepaalde 
Europese normen eventueel niet meer aan 
de behoeften van de consument voldoen of 
de technologische ontwikkeling schaden. 
Daarom is in richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bepaald dat de Commissie de 
Europese normalisatie-instellingen zo 
nodig kan verzoeken normen op te stellen, 
een in het Publicatieblad van de Europese 
Unie gepubliceerde lijst van normen en/of 
specificaties kan opstellen om het gebruik 
ervan aan te moedigen, of normen en/of 
specificaties van die lijst kan schrappen.

Or. pl

Motivering

Normen zijn niet verplicht; ze zijn vrijwillig en moeten dat ook blijven.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen het jaarlijkse 
werkprogramma voor Europese 
normalisatie en een geharmoniseerde 
norm waarvan de referenties nog niet in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, moet een 
uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.



PA\884637NL.doc 13/21 PE476.047v01-00

NL

Or. pl

Motivering

De lidstaten dienen geraadpleegd te worden over het werkprogramma voor normalisatie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

(37) De onderzoeksprocedure dient te 
worden gevolgd bij alle kennisgevingen 
van normalisatie, de erkenning van 
technische specificaties op het gebied van 
ICT, nanotechnologie, biotechnologie en 
nucleaire techniek voor 
uitvoeringsbesluiten betreffende door de 
Commissie gerechtvaardigd geachte 
bezwaren tegen een geharmoniseerde norm 
waarvan de referenties al in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, aangezien dergelijke 
handelingen gevolgen kan hebben voor het 
vermoeden van conformiteit met de 
toepasselijke essentiële eisen.

Or. pl

Motivering

De procedure voor erkenning van technische specificaties op het gebied van de modernste 
technologieën moet lidstaten de mogelijkheid bieden opmerkingen te maken.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “ICT-norm”: een norm op het gebied 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Schrappen
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Or. pl

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche. Bovendien is deze definitie onduidelijk over de 
werkelijke betekenis van de term 'ICT-norm'.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “ontwerpnorm”: een document met de 
tekst van de technische specificaties voor 
een bepaald onderwerp, waarvoor het 
voornemen bestaat deze volgens de 
desbetreffende normalisatieprocedure aan 
te nemen, zoals deze tekst na de 
voorbereidende werkzaamheden luidt en 
voor openbaar commentaar of onderzoek 
is verspreid;

(3) "ontwerpnorm": een document met een 
voorgestelde norm die ter stellingname, 
stemming of goedkeuring wordt 
voorgelegd;

Or. pl

Motivering

De definitie uit de betreffende Europese norm moet worden gebruikt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “technische specificatie”: een in een
document vervatte specificatie waarin een 
van de volgende aspecten is vastgelegd:

(4) "technische specificatie": een document 
met de technische eisen waaraan een 
product, proces of dienst moet voldoen, 
waarin een van de volgende aspecten is 
vastgelegd:

Or. pl
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Motivering

Overeenkomstig EN 45020.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "standstill-beginsel": nationale 
normalisatie-instellingen onthouden zich 
van verder werk aan een reeds lopend 
project;

Or. pl

Motivering

Deze omschrijving verschijnt in de artikelen 4 en 7 van Richtlijn 98/34/EG.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nationale normalisatie-instellingen 
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp in 
het werkprogramma van een Europese 
normalisatie-instelling.

5. De nationale normalisatie-instellingen 
mogen zich er niet tegen verzetten dat een 
normalisatieonderwerp van hun 
programma op Europees niveau wordt 
behandeld volgens de voorschriften van 
de Europese normalisatieorganisaties, en 
geen maatregelen nemen die aan een 
beslissing ter zake afbreuk kunnen doen.

Or. pl

Motivering

Nationale normalisatie-instellingen moeten zich alleen kunnen verzetten tegen opneming van 
een bepaald normalisatieonderwerp in hun werkprogramma. Dit gebeurt momenteel op grond 
van het besluit van deskundigen van de betrokken partijen binnen de afzonderlijke 
normalisatiecomités. Marktadequatie van normen en het vrijwillige karakter van normalisatie 
zijn twee belangrijke uitgangspunten.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de opstelling van een Europese 
norm of na de goedkeuring ervan kunnen 
nationale normalisatie-instellingen geen 
maatregelen nemen die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de beoogde 
harmonisatie, en in het bijzonder mogen 
zij geen nieuwe of geactualiseerde 
nationale norm op het betreffende gebied 
openbaar maken die niet volledig 
overeenkomt met de bestaande Europese 
norm.

Or. pl

Motivering

Deze bepaling voldoet aan het uit Richtlijn 98/34/EG overgenomen standstill-beginsel.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Europese normalisatieorganisaties 
bevorderen een behoorlijke 
vertegenwoordiging van het midden- en 
kleinbedrijf (hierna "het mkb" genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, op het 
niveau van beleidsontwikkeling en in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten: 

(a) voorstellen en aanvaarden van nieuwe (a) voorstellen en aanvaarden van nieuwe 
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onderwerpen; onderwerpen;
(b) technische discussie over voorstellen; (b) technische discussie over voorstellen;

(c) indiening van opmerkingen over 
ontwerpen;

(c) indiening van opmerkingen over 
ontwerpen;

(d) herziening van bestaande Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten;

(d) herziening van bestaande Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten;

(e) verspreiding van en voorlichting over 
vastgestelde Europese normen en Europese 
normalisatieproducten.

(e) verstrekking van informatie over 
vastgestelde Europese normen en Europese 
normalisatieproducten.

Or. pl

Motivering

Deelname van belanghebbenden aan de Europese normalisatie wordt gegarandeerd door 
nationale normalisatie-instellingen. De nationale consensus wordt vervolgens op Europees 
niveau door een vertegenwoordiger gepresenteerd (het beginsel van nationale 
vertegenwoordiging). Ook het recht op verspreiding van Europese normen blijft in handen 
van de nationale normalisatie-instellingen. Met de inkomsten uit de verkoop ervan wordt de 
normalisatie in Europa gefinancierd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Motivering

De betrokkenheid van belanghebbenden zal altijd afhankelijk zijn van de betekenis die een 
bepaald project voor de markt heeft. Betrokkenheid is alleen mogelijk bij voldoende 
specialistische kennis, de juiste kwalificaties, interesse en financiële middelen. Op grond van 
artikel 5 en bijlage III van de verordening krijgen alleen bepaalde organisaties en bepaalde 
groepen belanghebbenden privileges toebedeeld. Deze bepaling kan daarom beschouwd 
worden als een schending van het beginsel van gelijkheid van partijen.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het in de leden 1 en 2 bedoelde 
jaarlijkse werkprogramma voor Europese 
normalisatie wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure en voorts 
worden de Europese 
normalisatieorganisaties bij dit proces 
betrokken.

Or. pl

Motivering

Dit punt moet worden toegevoegd ter waarborging van martkadequatie, de betrokkenheid van 
belanghebbenden en transparantie van de procedure.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatieorganisatie binnen 
één maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.
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Or. pl

Motivering

In de toelichting wordt erop gewezen dat de tijdrovendheid van de normalisatieprocedure een 
probleem is dat moet worden aangepakt. De optimalisatie van de procedure dient voor alle 
betrokkenen merkbaar te zijn. Daarom wordt voorgesteld de termijn waarbinnen besloten 
wordt over de toekenning van subsidies te verkorten tot één maand (voor Europese 
normalisatieorganisaties geldt eenzelfde termijn waarbinnen een besluit over de aanvraag 
genomen moet worden).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen op ICT-gebied Technische specificaties op ICT-gebied

Or. pl

Motivering

Normen worden vastgesteld naar regionale herkomst of naar methode waarmee ze zijn 
ontwikkeld, maar niet naar branche. Bovendien is de werkelijke betekenis van de term 
'technische specificaties op ICT-gebied' in de definitie van 'norm' onduidelijk.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2. Het in lid 1 genoemde besluit wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3 genoemde 
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onderzoeksprocedure; voorts worden 
Europese normalisatieorganisaties 
betrokken bij het besluitvormingsproces.

Or. pl

Motivering

De vraag of normalisatie op ICT-gebied legitiem is, is tot dusver nog niet beantwoord. Het 
ziet ernaar uit dat consortia aanzienlijk geringere verplichtingen krijgen opgelegd dan 
normalisatieorganisaties. Het voordeel van door normalisatieorganisaties uitgevoerde 
normalisatie is dat de coherentie van normen is gewaarborgd, hetgeen de garantie geeft dat 
producten en systemen functioneel zijn. In bijlage II wordt dit cruciale aspect niet genoemd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Gebruik van ICT-normen in 
overheidsopdrachten
De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Or. pl

Motivering

De vraag of normalisatie op ICT-gebied legitiem is, is tot dusver nog niet beantwoord. Het 
ziet ernaar uit dat consortia aanzienlijk geringere verplichtingen krijgen opgelegd dan 
normalisatieorganisaties.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in bijlage II opgenomen criteria voor (b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 



PA\884637NL.doc 21/21 PE476.047v01-00

NL

de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

de erkenning van technische specificaties
op ICT-gebied aan te passen aan 
technische ontwikkelingen;

Or. pl

Motivering

Het doel van dit amendement is de gebruikte terminologie in overeenstemming te brengen met 
de voorgestelde definities.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 en 
werkt samen met de Europese 
normalisatieorganisaties.

Or. pl

Motivering

De wijze waarop het comité wordt beschreven doet vrezen voor een aanzienlijke beperking 
van de huidige transparantie, en is daarom zorgwekkend. De wijze waarop Europese 
normalisatieorganisaties en nationale normalisatie-instellingen participeren, blijft 
onduidelijk.


