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Standardiseringsförordningen  
– del av den så kallade inremarknadsakten: 

  

 

Hela inremarknadsakten är del av EU2020, en större 
tillväxtstrategi för Europa, som syftar till ”smart, 
hållbar och inkluderande tillväxt”. 
 

En samling förslag som alla syftar till att få 
fart på tillväxten i EU. 
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Standardiseringspaketet 

Kommissionen  1 juni 2011 

MEDDELANDE:  Strategi för användning av standardisering inom 
unionens  politikområden för att stärka 
konkurrenskraften i EU:s ekonomi.  

LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG: Flera beslut och direktiv revideras och slås 
samman i en förordning om europeisk 
standardisering. 
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Kommissionen utgick från tre grundproblem:  
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Kommissionen utgick från tre grundproblem:  

Standardiseringsprocessen är inte snabb nog. 
 

 
 

1  



Utrikesdepartementet 

Små och medelstora företag och 

samhällsaktörer/intressenter är inte tillräckligt väl 

representerade i standardiseringen. 

Kommissionen utgick från tre grundproblem:  

Standardiseringsprocessen är inte snabb nog. 
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Man kan idag inte hänvisa till standarder från fora och 

konsortier inom området för IKT vid t.ex. offentlig 

upphandling. 

Små och medelstora företag och 

samhällsaktörer/intressenter är inte tillräckligt väl 

representerade i standardiseringen. 

Kommissionen utgick från tre grundproblem:  

Standardiseringsprocessen är inte snabb nog. 
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Fast track-behandling, rådsarbetsgrupp och Coreper 

Överenskommelse i Coreper i juni 2012 

Europaparlamentets röstade i plenum den 11 september 

Antogs i rådet som A-punkt den 4 oktober.  

Trädde ikraft 1 januari 2013 – direkt tillämplig 

Processen 
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Nytt i förordningen 

Standardiseringsdelen av direktivet 98/34/ har brutits ut 
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Nytt i förordningen 

Standardiseringsdelen av direktivet 98/34/ har brutits ut 

Ny kommitté har bildats 
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Nytt i förordningen 

Standardiseringsdelen av direktivet 98/34/ bryts ut 

Ny kommitté har bildats 

Regler för att effektivisera, göra mer transparent och tillgängligt 
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Nytt i förordningen 

Standardiseringsdelen av direktivet 98/34/ har brutits ut 

Ny kommitté har bildats 

Regler för att effektivisera, göra mer transparent och tillgängligt 

Erkänner tekniska specifikationer inom IKT-området 
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Nytt i förordningen 

Standardiseringsdelen av direktivet 98/34/ har brutits ut 

Ny kommitté har bildats  

Regler för att effektivisera, göra mer transparent och tillgängligt 

Erkänner tekniska specifikationer inom IKT-området 

Tjänstestandarder 
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Horisontella tjänstemandatet 

 

Frivilliga europeiska tjänstestandarder 

Underlätta kompatibiliteten  

Information till mottagaren  

Tjänsternas kvalitet 
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Horisontella tjänstemandatet – svenskt yttrande  

 

Standarderna inriktas på tjänsten, inte tjänsteutövaren  

 

Inte påverka arbetsrätten, t.ex. anställningsvillkor, Arbetsförhållanden, inbegripet 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med nationell lagstiftning 

som respekterar gemenskapsrätten.  

 


