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Pakeitimas 66
Christel Schaldemose

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 
inovacijos. Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz., 
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
teikiama informacija ir užtikrinama sąveika 
bei suderinamumas, taigi, vartotojai gauna 
daugiau naudos.

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 
inovacijos. Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz., 
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai ir ypač 
vartotojams. Standartais gali būti išlaikoma 
ir gerinama kokybė, teikiama informacija ir 
užtikrinama sąveika bei suderinamumas, 
taigi, vartotojai gauna daugiau naudos ir 
užtikrinama didesnė jų apsauga.

Or. pt

Pagrindimas

Vartotojų apsauga ir produktų sauga turėtų būti nuolatinis rūpestis siekiant sustiprinti 
Europos konkurencingumą ir bendrąją rinką.

Pakeitimas 67
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos standartizacija taip pat padeda (2) Europos standartizacija taip pat gali 
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didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 
inovacijos. Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz.,
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
teikiama informacija ir užtikrinama 
sąveika bei suderinamumas, taigi, 
vartotojai gauna daugiau naudos.

padėti didinti įmonių konkurencingumą, 
nes, visų pirma, palengvinamas laisvas 
prekių ir paslaugų judėjimas, tinklų 
sąveika, ryšių priemonės, technologijų 
plėtra ir inovacijos. Standartais skatinama 
tarpusavio skvarba vidaus rinkoje ir gali 
būti skatinama naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
taip pat jie gali būti sąveikos ir 
suderinamumo rodiklis.

Or. de

Pakeitimas 68
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos standartus ir toliau turėtų 
priimti Europos standartizacijos 
institucijos, t. y. Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI).

(3) Europos standartus ir toliau turėtų 
priimti Europos standartizacijos 
institucijos, t. y. Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI); turėtų būti iš 
anksto užtikrinama, kad į procesą bus 
įtrauktos ir išklausytos suinteresuotųjų 
asmenų grupės, kaip antai mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) ar vartotojų teisių 
gynėjai.

Or. de
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Pakeitimas 69
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos standartus ir toliau turėtų 
priimti Europos standartizacijos 
institucijos, t. y. Europos standartizacijos 
komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI).

(3) Europos standartizacijos sistema 
turėtų išlikti savanoriškai taikomas ir į 
rinką orientuotas procesas, grindžiamas 
Pasaulio prekybos organizacijos 
nustatytais standartizacijos principais, 
taikomais įgyvendinant Susitarimą dėl 
techninių prekybos kliūčių. Europos 
standartus ir toliau turėtų priimti Europos 
standartizacijos institucijos, t. y. Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutas (ETSI).

Or. en

Pagrindimas

Komisijos komunikate dėl strateginės Europos standartų vizijos ((2011) 311 galutinis) 
nurodomas PPO Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių kaip tarptautiniu lygmeniu 
sutartas pagrindas taikyti pagrindinius standartizacijos principus. Atsižvelgiant į šį 
reglamentą ir ES pastangas skatinti bendradarbiavimą tarptautinių standartų srityje, reikėtų 
pateikti nuorodą į tarptautiniu lygmeniu pripažintus PPO kriterijus; naujų principų sąrašų 
sudarymas gali prieštarauti tokiems kriterijams.

Pakeitimas 70
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos standartai labai svarbūs vidaus 
rinkoje, daugiausia dėl rinkai teiktinų 
produktų atitikties esminiams tų produktų 
Sąjungos derinimo teisės aktuose 
nustatytiems reikalavimams prielaidos.

(4) Europos standartai labai svarbūs vidaus 
rinkoje, pvz., dėl rinkai teiktinų produktų 
atitikties esminiams tų produktų Sąjungos 
derinimo teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams prielaidos.
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Or. en

Pagrindimas

Daugeliu standartų nėra tiesiogiai remiamos Europos politikos kryptys ir teisės aktai, todėl 
tekstas yra klaidinantis.

Pakeitimas 71
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Parlamentas ir Taryba 
turėtų būti tikslūs nustatydami svarbius 
reikalavimus Europos Sąjungos teisės 
aktuose, kuriais suvienodinamos 
produktų prekybos sąlygos, siekiant 
užkirsti kelią standartų kūrėjams 
klaidingai aiškinti teisės aktų leidėjo 
nustatytus tikslus ir apsaugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 15 
dalies tekstą.

Pakeitimas 72
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2010 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl Europos 
standartizacijos ateities pateikiama 
nemažai strateginių rekomendacijų, 
susijusių su Europos standartizacijos 
sistemos persvarstymu.
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Or. en

Pakeitimas 73
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija rengdama darniuosius 
standartus visada turėtų laikytis 
proporcingumo principo; reikėtų vengti 
piliečių atžvilgiu absurdiškų ar 
nesuprantamų standartų.

Or. de

Pakeitimas 74
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje5

pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę. Pagal šią 
direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų 
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę 
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje5

pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę, išskyrus sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamas sveikatos 
priežiūros ir farmacines paslaugas. Pagal 
šią direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų 
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę.
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
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riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 
visada įmanoma aiškiai atskirti produktų 
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 
produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų standartus.

produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 
riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 
visada įmanoma aiškiai atskirti produktų
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 
produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų standartus.

__________________
1 OL L, 2006 12 27.

Or. en

Pakeitimas 75
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje 
pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę. Pagal šią 
direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų 
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę 
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 
riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje 
pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę, išskyrus sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamas medicinos 
ir farmacines paslaugas. Pagal šią 
direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę.
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 
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visada įmanoma aiškiai atskirti produktų 
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 
produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų standartus.

riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 
visada įmanoma aiškiai atskirti produktų 
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 
produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų standartus.

Or. en

Pakeitimas 76
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje 
pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę. Pagal šią 
direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų 
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę 
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 
riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 
visada įmanoma aiškiai atskirti produktų 
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 

(7) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2066/123/EB paslaugų vidaus rinkoje 
pateikiamos bendrosios nuostatos, skirtos 
padėti paslaugų teikėjams naudotis 
įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų 
judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę. Pagal šią 
direktyvą valstybės narės įpareigojamos 
bendradarbiaujant su Komisija skatinti 
savanoriškai taikomų Europos standartų 
rengimą, kad būtų lengviau suderinti 
įvairių valstybių narių paslaugų teikėjų 
teikiamas paslaugas, gavėjui teikiamą 
informaciją ir teikiamos paslaugos kokybę.
Tačiau Direktyva 98/34/EB taikoma tik 
produktų standartams, o paslaugų 
standartams ji nėra aiškiai taikoma. Tačiau 
riba tarp paslaugų ir prekių tarptautinėje 
rinkoje palaipsniui nyksta. Iš tiesų, ne 
visada įmanoma aiškiai atskirti produktų 
standartus nuo paslaugų standartų. Į 
daugelį produktų standartų įtraukiama dalis 
apie paslaugas, tuo tarpu paslaugų 
standartai taip pat dažnai iš dalies susiję su 
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produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų standartus.

produktais. Taigi, būtina teisinę sistemą 
priderinti prie šių naujų aplinkybių ir į jos 
taikymo sritį įtraukti paslaugų, įskaitant 
socialines ir sveikatos priežiūros 
paslaugas, standartus.

Or. en

Pakeitimas 77
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Turėtų būti tinkamai atsižvelgta į jau 
galiojančius Europos Sąjungos teisės 
aktus dėl paslaugų vidaus rinkoje, visų 
pirma 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
1 straipsnio 6 ir 7 dalis1.
__________________
1 OL L, 2006 12 27

Or. en

Pakeitimas 78
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Šio reglamento nuostatos neturi 
įtakos socialinių partnerių santykiams, 
įskaitant teisę derėtis ir sudaryti 
kolektyvinius susitarimus, streikuoti ir 
imtis kolektyvinių darbuotojų interesų 
gynimo veiksmų pagal Bendrijos teisei 
neprieštaraujančią nacionalinę teisę ir 
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praktiką. Šis reglamentas neturi įtakos 
valstybių narių socialinės paslaugos teisės 
aktams.

Or. en

(Žr. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB 14 
konstatuojamosios dalies tekstą.)

Pakeitimas 79
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Savanoriškai taikomų paslaugų 
standartai turėtų būti rengiami atsižvelgiant 
į rinkos tendencijas ir viešąjį interesą, 
didžiausią dėmesį skiriant ūkinės veiklos 
vykdytojų ir suinteresuotųjų šalių, kurioms 
standartas turi tiesioginio arba 
netiesioginio poveikio, poreikiams, be to, 
tokie standartai turėtų būti pagrįsti 
sutarimu. Visų pirma, tai turėtų būti su 
produktais ir procesais susijusių paslaugų 
standartai.

(8) Savanoriškai taikomų paslaugų 
standartai turėtų būti rengiami atsižvelgiant 
į rinkos tendencijas ir viešąjį interesą, 
didžiausią dėmesį skiriant ūkinės veiklos 
vykdytojų ir suinteresuotųjų šalių, kurioms 
standartas turi tiesioginio arba 
netiesioginio poveikio, poreikiams, be to, 
tokie standartai turėtų būti pagrįsti 
sutarimu. Visų pirma, tai turėtų būti su 
produktais ir procesais susijusių paslaugų 
standartai. Todėl tokie standartai neturėtų 
būti taikomi laisvosios profesijos atstovų 
teikiamoms paslaugoms, kaip apibrėžta 
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Šis reglamentas apima su prekėmis 
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ar skaitmeniniu turiniu susijusių 
paslaugų, pvz., įrengimas, priežiūra, 
remontas ar kitas aptarnavimas, 
standartizaciją. Tačiau šis reglamentas 
neapima intelektualaus pobūdžio 
abstrakčių paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, taip pat 
socialinių, sveikatos priežiūros ar 
farmacinių paslaugų standartizacijos. 
Tokios paslaugos teikiamos asmeniškai, 
atsakingai ir profesiniu požiūriu 
nepriklausomai, turint atitinkamą 
kvalifikaciją, kliento ir visuomenės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungoje nacionalinius standartus 
priima nacionalinės standartizacijos 
institucijos, dėl to gali būti priimta 
prieštaringų standartų ir sudaryta techninių 
vidaus rinkos kliūčių. Todėl sėkmingam 
vidaus rinkos veikimui ir veiksmingam 
standartizacijos taikymui Sąjungoje reikia 
užtikrinti reguliarius nacionalinių 
standartizacijos institucijų, Europos 
standartizacijos institucijų ir Komisijos 
informacijos apie dabartinį ir būsimą 
standartizacijos srities darbą mainus. 
Informacijos mainai turėtų būti suderinti su 
1979 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimu 
Nr. 80/271/EEB dėl daugiašalių susitarimų 
sudarymo baigus 1973–1979 prekybos 
derybas patvirtinto Susitarimo dėl 
techninių prekybos kliūčių 3 priedu.

(10) Sąjungoje nacionalinius standartus 
priima nacionalinės standartizacijos 
institucijos, dėl to gali būti priimta 
prieštaringų standartų ir sudaryta techninių 
vidaus rinkos kliūčių. Todėl sėkmingam 
vidaus rinkos veikimui ir veiksmingam 
standartizacijos taikymui Sąjungoje reikia 
užtikrinti reguliarius nacionalinių 
standartizacijos institucijų, Europos 
standartizacijos institucijų ir Komisijos 
informacijos apie dabartinį ir būsimą 
standartizacijos srities darbą mainus, 
įskaitant su neveikimu (angl. standstill) 
susijusias nuostatas, kurios taikomos 
nacionalinėms standartizacijos 
organizacijoms, veikiančioms Europos 
standartizacijos organizacijų sistemoje. 
Informacijos mainai turėtų būti suderinti su 
1979 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimu 
Nr. 80/271/EEB dėl daugiašalių susitarimų 
sudarymo baigus 1973–1979 prekybos 
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derybas patvirtinto Susitarimo dėl 
techninių prekybos kliūčių 3 priedu.

Or. en

Pakeitimas 82
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

(12) Nors standartai – tai pirmiausia į 
rinką orientuotos priemonės, kurias 
suinteresuotosios šalys taiko savanoriškai, 
jais galima gerokai prisidėti prie Europos 
politikos įgyvendinimo sprendžiant tokius 
pagrindinius socialinius uždavinius, kaip 
antai klimato kaita, tausus išteklių 
naudojimas, senėjimas, negalia, vartotojų 
apsauga, darbuotojų sauga ir darbo 
sąlygos, socialinė įtrauktis ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

Or. en

Pakeitimas 83
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
XXI a. uždavinius, kaip antai globalizacija, 
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išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

ekonomikos ir finansų krizė, klimato 
kaita, tausus išteklių naudojimas, 
gyventojų senėjimas, vidaus rinkos 
trūkumai ir apskritai inovacijos. Skatinant 
Europos ar tarptautinių prekių ir 
technologijų standartų rengimą tokiose 
besiplečiančiose rinkose Europos 
bendrovėms būtų sukurtas konkurencinis 
pranašumas ir sudaromos palankesnės 
sąlygos prekybai, visų pirma MVĮ, kurios 
sudaro didelę Europos bendrovių dalį.

Or. pt

Pagrindimas

XXI a. susiduriama su įvairiais uždaviniais, kuriuos Europos Sąjunga turi išspręsti, kad 
išlaikytų savo poziciją pasaulyje; visų pirma, ji turi sustiprinti savo pramonę ir 
konkurencingumą. Mažosios ir vidutinės įmonės – tai Europos verslo aplinkos pagrindas. Jos 
turi būti aktyviai įtraukiamos į standartizacijos procesą.

Pakeitimas 84
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas, sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai, saugomi 
gamtos ištekliai ir skatinama socialinė 
įtrauktis.

Or. fr
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Pakeitimas 85
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas, neįgaliųjų 
integracija, socialinė įtrauktis ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

Or. el

Pakeitimas 86
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

(12) Taikant standartus galima prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip antai klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas, socialinė 
įtrauktis, negalia ir apskritai inovacijos. 
Skatinant Europos ar tarptautinių prekių ir 
technologijų standartų rengimą tokiose 
besiplečiančiose rinkose Europos
bendrovėms būtų sukurtas konkurencinis 
pranašumas ir sudaromos palankesnės 
sąlygos prekybai.

Or. en
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Pakeitimas 87
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos politika ir teisėkūros 
iniciatyvos turėtų atitikti 2010 m. gruodžio 
23 d. Europos Sąjungos priimtą Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir ypač 
jos 3, 4 ir 9 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga priėmė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją 2010 m. gruodžio 23 d. 
(Konvencija įsigaliojo 2011 m. sausio 22 d.) Tai pirmoji ES ratifikuota sutartis dėl žmogaus 
teisių, ir tai reiškia, kad nuo šiol bet kokia ES politikos kryptis ir teisėkūros iniciatyva turi 
atitikti šios tarptautinės konvencijos nuostatas.

Pakeitimas 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos politika ir teisėkūros 
iniciatyvos turėtų atitikti 2010 m. gruodžio 
23 d. Europos Sąjungos priimtą Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir ypač 
jos 3, 4 ir 9 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga priėmė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją 2010 m. gruodžio 23 d. 
(Konvencija įsigaliojo 2011 m. sausio 22 d.) Tai pirmoji ES ratifikuota sutartis dėl žmogaus 
teisių, ir tai reiškia, kad nuo šiol bet kokia ES politikos kryptis ir teisėkūros iniciatyva turi 
atitikti šios tarptautinės konvencijos nuostatas.
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Pakeitimas 89
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms
(toliau – MVĮ), kurios standartizacijos 
sistemoje, deja, nepakankamai dalyvauja, 
todėl yra pavojaus, kad rengiant
standartus neatsižvelgiama į MVĮ 
poreikius ir problemas. Taigi, būtina 
siekti, kad MVĮ būtų geriau atstovaujamos 
standartizacijos procese ir į jį įtraukiamos, 
ypač į techninių komitetų veiklą.

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių (toliau –
MVĮ) konkurencingumui. Taigi, būtina 
siekti, kad MVĮ būtų geriau atstovaujamos 
standartizacijos procese ir į jį įtraukiamos, 
ypač į techninių komitetų veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Tai prielaida, kuri daugeliu atvejų neatspindi realybės ir nėra pagrįsta konkrečiais 
įrodymais.

Pakeitimas 90
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms
(toliau – MVĮ), kurios standartizacijos 
sistemoje, deja, nepakankamai dalyvauja, 
todėl yra pavojaus, kad rengiant 
standartus neatsižvelgiama į MVĮ 
poreikius ir problemas. Taigi, būtina 
siekti, kad MVĮ būtų geriau atstovaujamos 
standartizacijos procese ir į jį įtraukiamos, 
ypač į techninių komitetų veiklą.

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių (toliau –
MVĮ) įmonių, kurių dalyvavimas 
standartizacijos sistemoje labai svarbus 
užtikrinant technologinę pažangą ES,
konkurencingumui. Todėl standartizacijos 
taisyklėmis MVĮ turėtų būti skatinamos 
aktyviai prisidėti naujoviškais 
technologiniais sprendimais prie pastangų 
standartizacijos srityje. Be to, būtina 
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siekti, kad MVĮ būtų geriau atstovaujamos 
standartizacijos procese ir į jį įtraukiamos, 
ypač į techninių komitetų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 91
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms 
(toliau – MVĮ), kurios standartizacijos 
sistemoje, deja, nepakankamai dalyvauja, 
todėl yra pavojaus, kad rengiant 
standartus neatsižvelgiama į MVĮ 
poreikius ir problemas. Taigi, būtina 
siekti, kad MVĮ būtų geriau atstovaujamos 
standartizacijos procese ir į jį įtraukiamos, 
ypač į techninių komitetų veiklą.

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms 
(toliau – MVĮ). Taigi, būtina siekti, kad 
MVĮ būtų sudaryta geresnė susipažinti su 
standartais ir kad jos būtų geriau 
atstovaujamos standartizacijos procese ir į 
jį įtraukiamos nacionaliniu lygmeniu, 
kuriuo jos gali veikti efektyviau, 
mažesnėmis sąnaudomis ir 
nesusidurdamos su kalbos kliūtimis, 
vadovaujantis nacionalinio delegavimo 
principu. Nacionalinės standartų 
organizacijos užtikrina, kad jų atstovai 
atsižvelgtų į MVĮ požiūrį Europos 
techninėse struktūrose.

Or. en

Pakeitimas 92
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms
(toliau – MVĮ), kurios standartizacijos 
sistemoje, deja, nepakankamai dalyvauja, 

(13) Standartai – svarbios priemonės 
įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių (toliau –
MVĮ) įmonių, kurios standartizacijos 
sistemoje, deja, nėra pakankamai 
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todėl yra pavojaus, kad rengiant standartus 
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas. Taigi, būtina siekti, kad MVĮ 
būtų geriau atstovaujamos standartizacijos 
procese ir į jį įtraukiamos, ypač į techninių 
komitetų veiklą.

atstovaujamos arba nepakankamai 
dalyvauja, konkurencingumui, todėl yra 
pavojaus, kad rengiant standartus 
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas. Taigi, būtina siekti, kad MVĮ 
būtų geriau įtraukiamos į standartizacijos
procesą nacionaliniu lygmeniu, kuriuo jos 
gali veikti efektyviau, mažesnėmis 
sąnaudomis ir nesusidurdamos su kalbos 
kliūtimis, vadovaujantis nacionalinio 
delegavimo principu. Standartizacijos 
taisyklėmis MVĮ turėtų būti skatinamos 
aktyviai prisidėti prie naujoviškų 
technologinių sprendimų standartizacijos 
procese. Todėl svarbu, kad šiuo 
reglamentu būtų didinamas jų 
atstovavimas ir įsitraukimas į 
nacionalinių techninių komitetų veiklą ir 
užtikrinama, kad jos turėtų veiksmingas 
galimybes susipažinti su standartais.

Or. el

Pakeitimas 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Šiuo atžvilgiu svarbu paskatinti 
nacionalines standartizacijos 
organizacijas keistis geriausia patirtimi 
apie tai, kaip galima būtų geriausiai 
palengvinti ir padidinti MVĮ įsitraukimą į 
standartizacijos veiklą.

Or. en

Pakeitimas 94
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Europos standartai būtini MVĮ 
konkurencingumui užtikrinti, tačiau 
standartizacijos srities veikloje MVĮ 
apskritai nepakankamai atstovaujamos, 
ypač Europos lygmeniu. Taigi, šiuo 
reglamentu reikėtų užtikrinti tinkamą MVĮ 
atstovavimą Europos standartizacijos 
procese, įsteigiant tinkamų kvalifikacijų 
subjektą.

(14) Europos standartai būtini MVĮ 
konkurencingumui užtikrinti, tačiau 
standartizacijos srities veikloje MVĮ kai 
kuriuo atžvilgiu nėra pakankamai
atstovaujamos, ypač Europos lygmeniu. 
Taigi, šiuo reglamentu reikėtų skatinti ir 
palengvinti tinkamą MVĮ atstovavimą ir 
dalyvavimą Europos standartizacijos 
procese.

Or. en

Pakeitimas 95
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
darbuotojų saugai ir darbo sąlygoms, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visų 
atitinkamų suinteresuotųjų šalių, 
atstovaujančių valstybės ir visuomenės 
interesams, vaidmuo bei indėlis ir būtų 
remiamos vartotojų, darbuotojų, aplinkos 
srities ir visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 96
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visų susijusių
suinteresuotųjų šalių, atstovaujančių 
valstybės ir visuomenės interesams,
vaidmuo bei indėlis ir būtų remiamos 
vartotojų, aplinkosaugininkų ir
darbuotojų organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 97
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities, 
verslo ir visuomeninių suinteresuotųjų 
šalių interesams atstovaujančios 
organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 98
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities, 
įmonių ir visuomeninių suinteresuotųjų 
šalių interesams atstovaujančios 
organizacijos.

Or. fr

Pakeitimas 99
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant
standartus būtų sustiprintas valstybės ir 
visuomenės interesams atstovaujančių
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, įskaitant 
neįgaliuosius, aplinkos srities, darbuotojų
ir kitų visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos 
standartizacijos ateities 31 dalies nuostatos.
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Pakeitimas 100
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities, 
visuomenės sveikatos ir visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių interesams 
atstovaujančios organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 101
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Kadangi šios suinteresuotosios šalys 
paprastai menkai dalyvauja arba iš viso 
nedalyvauja nacionalinėje 
standartizacijos veikloje, veiksmingas jų 
dalyvavimas Europos lygmeniu bus labai 
svarbus vykdant Europos standartizacijos 
procesą vadovaujantis nacionalinio 
delegavimo principu, ypač CEN ir 
CENELEC standartų rengimo procese.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 31 
ir 34 dalių tekstą.

Pakeitimas 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Daugelio valstybių narių valdžios 
institucijos mažai suinteresuotos dalyvauti 
standartų rengimo procese, nors 
standartizacija yra svarbi kaip priemonė, 
kuria stiprinamos ES politikos kryptys ir 
teisės aktai. Todėl šiuo reglamentu 
valdžios institucijos turėtų būti 
skatinamos dalyvauti visuose 
nacionaliniuose techniniuose 
komitetuose, susijusiuose su Europos 
standartų rengimu ar persvarstymu, kaip 
reikalauja Komisija. Nacionalinių 
valdžios institucijų dalyvavimas ypač 
naudingas dėl tinkamo teisės aktų veikimo 
tose srityse, kuriose taikomas „naujasis 
požiūris“, ir siekiant išvengti ex post 
prieštaravimų suderintiems standartams.

Or. en

Pagrindimas

Kur kas geriau skatinti valdžios institucijas dalyvauti, o ne užtikrinti jų dalyvavimą, nes ir 
tokiu atveju pripažįstamas svarbus šių institucijų vaidmuo.

Pakeitimas 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Valdžios institucijos daugelyje 
valstybių narių nelabai suinteresuotos 
dalyvauti standartų rengimo procese 
nepaisant to, jog standartizacija yra svarbi 
Sąjungos politikos ir teisės aktų paramos 
priemonė. Taigi šiuo reglamentu reikėtų 
paskatinti valdžios institucijas dalyvauti 
visuose nacionaliniuose techniniuose 
komitetuose, dalyvaujančiuose rengiant 
ar persvarstant Europos standartus, kurių 
reikalavo Komisija. Nacionalinių 
institucijų dalyvavimas yra itin svarbus 
siekiant tinkamo teisės aktų veikimo tose 
srityse, kurias apima naujasis požiūris, ir 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų ex post 
prieštaravimų darniesiems standartams.

Or. de

Pagrindimas

Valdžios institucijų įtraukimas yra teisingas ir geras požiūris. Tačiau tai turėtų vykti 
nacionaliniu lygmeniu. Nereikėtų nustatyti įpareigojimo dalyvauti visuose standartizacijos 
procesuose, nes tai prieštarautų standartizacijos savanoriškumo principui. Valdžios 
institucijų dalyvavimas įprastai apsiribos viešojo intereso temomis.

Pakeitimas 104
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos turėti leisti labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms, vartotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, 
aplinkosaugininkams, darbuotojams ir 
kitoms visuomeninėms 
suinteresuotosioms šalims nemokamai 
dalyvauti standartizacijos veikloje siekiant 
padidinti šių šalių atstovavimą 



PE480.857v01-00 26/113 AM\891450LT.doc

LT

standartizacijos procese, visų pirma 
techniniuose komitetuose. Nors 
galimybėmis nemokamai dalyvauti galbūt 
ir nebus užtikrintas veiksmingas šių 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas 
nacionalinėje standartizacijos veikloje, 
būtina mažinti esamas nereikalingas 
kliūtis, dėl kurių silpnesnės 
suinteresuotosios šalys gali atsisakyti 
įsitraukti į standartizacijos procesą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kuriame atsispindi Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos 
standartizacijos ateities 41 dalis, neturės jokio poveikio nacionalinių standartizacijos 
institucijų finansiniam stabilumui, nes dalyvavimo mokesčius, jeigu jie taikomi, moka 
nedidelis skaičius labai mažų ir mažųjų įmonių bei visuomeninių suinteresuotųjų šalių, 
dalyvaujančių nacionalinėje standartizacijos veikloje, ir tai sudaro nereikšmingą šių 
institucijų pajamų dalį.

Pakeitimas 105
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
15 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15d) Europos standartizacijos 
organizacijos užtikrina, kad jų veikla, 
techninio darbo apdorojimas, Europos 
standartų ir Europos standartizacijos 
priemonių rengimas visais atžvilgiais būtų 
prieinami neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Rengiant standartus reikėtų kiek 
įmanoma daugiau atsižvelgti į poveikį 
aplinkai, kuris daromas per visą produktų ir 
paslaugų tarnavimo laiką. Komisijos 
jungtinis tyrimų centras parengė svarbių ir 
viešai prieinamų priemonių tokiam 
poveikiui vertinti per visą produkto ar 
paslaugos tarnavimo laikotarpį.

(16) Rengiant standartus reikėtų atsižvelgti 
į poveikį aplinkai, kuris daromas per visą 
produktų ir paslaugų tarnavimo laiką. 
Komisijos jungtinis tyrimų centras parengė 
svarbių ir viešai prieinamų priemonių 
tokiam poveikiui vertinti per visą produkto 
ar paslaugos tarnavimo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 107
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Keliose direktyvose, pagal kurias 
derinamos produktų rinkodaros sąlygos, 
nurodoma, jog Komisija gali prašyti, kad 
Europos standartizacijos institucijos 
priimtų darniuosius Europos standartus, 
kuriais remiantis būtų užtikrinama atitiktis 
taikomiems esminiams reikalavimams. 
Tačiau daugelyje šių teisės aktų yra įvairių 
nuostatų dėl prieštaravimų tokiems 
standartams, kai jie neaprėpia visų 
taikytinų reikalavimų arba juos aprėpia tik 
iš dalies. Visų pirma, tarpusavyje 
nesuderintų nuostatų, dėl kurių ūkinės 
veiklos vykdytojams ir Europos 
standartizacijos institucijoms kyla 
neaiškumų, yra 1989 m. gruodžio 21 d. 
Tarybos direktyvoje 89/686/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 
suderinimo, 1993 m. balandžio 5 d. 
Tarybos direktyvoje 93/15/EEB dėl 
civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų 
pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų 
suderinimo, 1994 m. kovo 23 d. Europos 

(18) Keliose direktyvose, pagal kurias 
derinamos produktų rinkodaros sąlygos, 
nurodoma, jog Komisija gali prašyti, kad 
Europos standartizacijos institucijos 
priimtų darniuosius Europos standartus, 
kuriais remiantis būtų užtikrinama atitiktis 
taikomiems esminiams reikalavimams. 
Tačiau daugelyje šių teisės aktų yra įvairių 
nuostatų dėl prieštaravimų tokiems 
standartams, kai jie neaprėpia visų 
taikytinų reikalavimų arba juos aprėpia tik 
iš dalies. Visų pirma, tarpusavyje 
nesuderintų nuostatų, dėl kurių ūkinės 
veiklos vykdytojams ir Europos
standartizacijos institucijoms kyla 
neaiškumų, yra 1989 m. gruodžio 21 d. 
Tarybos direktyvoje 89/686/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 
suderinimo, 1993 m. balandžio 5 d. 
Tarybos direktyvoje 93/15/EEB dėl 
civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų 
pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų 
suderinimo, 1994 m. kovo 23 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/9/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama 
įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo, 
1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 94/25/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su pramoginiais laivais, 
suderinimo, 1995 m. birželio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su liftais, suderinimo, 1997 m. 
gegužės 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 97/23/EB dėl 
valstybių narių įstatymų dėl slėginės 
įrangos suderinimo, 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/22/EB dėl matavimo priemonių, 
2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2007/23/EB dėl 
pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką, 
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/105/EB dėl 
paprastų slėginių indų ir 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/23/EB dėl neautomatinių 
svarstyklių. Todėl į šį reglamentą būtina 
įtraukti 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos ir panaikinančiame 
Sprendimą 93/465/EEB numatytą bendrą 
procedūrą ir išbraukti susijusias nuostatas 
tose direktyvose.

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/9/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama 
įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo, 
1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 94/25/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su pramoginiais laivais, 
suderinimo, 1995 m. birželio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su liftais, suderinimo, 1997 m. 
gegužės 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 97/23/EB dėl 
valstybių narių įstatymų dėl slėginės 
įrangos suderinimo, 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/22/EB dėl matavimo priemonių, 
2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2007/23/EB dėl 
pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką, 
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/105/EB dėl 
paprastų slėginių indų ir 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/23/EB dėl neautomatinių 
svarstyklių. Todėl į šį reglamentą būtina 
įtraukti 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos ir panaikinančiame 
Sprendimą 93/465/EEB numatytą bendrą 
procedūrą ir išbraukti susijusias nuostatas 
tose direktyvose, taip pat suteikti Europos 
Parlamentui teisę ginčyti suderintą 
standartą, kuris neatitinka (arba 
nevisiškai atitinka) visų svarbiausių 
atitinkamų teisės aktų, kurie priimti 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą, 
reikalavimų.

Or. en

(Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 25 
dalies tekstą.)



AM\891450LT.doc 29/113 PE480.857v01-00

LT

Pagrindimas

Kadangi Europos Parlamentas vienodomis sąlygomis su Taryba dalyvauja įprastoje 
teisėkūros procedūroje, Europos Parlamentui turėtų būti pagrįstai suteikta teisė prieštarauti 
suderintam standartui.

Pakeitimas 108
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) 2006 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos įsteigimo 
(2007–2013 m.), 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų 
programos vartotojų politikos srityje 
sukūrimo (2007–2013 m.) ir 2007 m. 
gegužės 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 614/2007 dėl 
aplinkos finansinio instrumento (LIFE +) 
jau numatyta galimybė teikti finansinę 
paramą MVĮ, vartotojams ir aplinkos 
srities interesams atstovaujančioms 
Europos organizacijoms vykdant 
standartizacijos veiklą, o konkrečios 
dotacijos skiriamos socialiniams 
interesams atstovaujančioms Europos 
organizacijoms vykdant standartizacijos 
srities veiklą. Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. 
nebebus teikiamas finansavimas pagal 
Sprendimą Nr. 1639/2006/EB, Sprendimą 
Nr. 1926/2006/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 614/2007. Plėtojant Europos 
standartizaciją būtina skatinti ir stiprinti 
aktyvų MVĮ, vartotojams ir aplinkos srities 
interesams atstovaujančių Europos 
organizacijų dalyvavimą. Tokios 
organizacijos siekia bendrąjį Europos 
interesą atitinkančio tikslo, o pagal 
konkretų nacionalinių ne pelno 

(28) 2006 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos įsteigimo 
(2007–2013 m.), 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų 
programos vartotojų politikos srityje 
sukūrimo (2007–2013 m.) ir 2007 m. 
gegužės 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 614/2007 dėl 
aplinkos finansinio instrumento (LIFE +) 
jau numatyta galimybė teikti finansinę 
paramą MVĮ, vartotojams ir aplinkos 
srities interesams atstovaujančioms 
Europos organizacijoms vykdant 
standartizacijos veiklą, o konkrečios 
dotacijos skiriamos socialiniams 
interesams atstovaujančioms Europos 
organizacijoms vykdant standartizacijos 
srities veiklą. Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. 
nebebus teikiamas finansavimas pagal 
Sprendimą Nr. 1639/2006/EB, Sprendimą 
Nr. 1926/2006/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 614/2007. Plėtojant Europos 
standartizaciją būtina skatinti ir stiprinti 
aktyvų MVĮ, darbuotojams, vartotojams ir 
aplinkos srities interesams atstovaujančių 
Europos organizacijų dalyvavimą. Tokios 
organizacijos siekia bendrąjį Europos 
interesą atitinkančio tikslo, o pagal 
konkretų nacionalinių ne pelno 
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organizacijų suteiktą mandatą jos sudaro 
Europos tinklą, kuris atstovauja valstybėse 
narėse veikiančioms ne pelno institucijoms 
ir skatina laikytis Sutarčių tikslams 
atitinkančių principų ir politikos. Dėl 
aplinkybių, kuriomis veikiama, ir teisės 
aktais nustatytų tikslų nuolatinis MVĮ, 
vartotojams ir aplinkos srities bei 
socialiniams interesams Europos 
standartizacijos procese atstovaujančių 
organizacijų vaidmuo yra ypač svarbus 
veikiant ES lygmeniu ir įgyvendinant 
politiką. Todėl Komisijai turėtų būti 
sudaryta galimybė toliau teikti dotacijas 
šioms institucijoms netaikant (kai 
teikiamos veiklos dotacijos) Reglamento 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
11 straipsnio 2 dalyje nurodyto metinio 
mažinimo principo.

organizacijų suteiktą mandatą jos sudaro 
Europos tinklą, kuris atstovauja valstybėse 
narėse veikiančioms ne pelno institucijoms 
ir skatina laikytis Sutarčių tikslams 
atitinkančių principų ir politikos. Dėl 
aplinkybių, kuriomis veikiama, ir teisės 
aktais nustatytų tikslų nuolatinis MVĮ, 
darbuotojams, vartotojams ir aplinkos 
srities bei socialiniams interesams Europos 
standartizacijos procese atstovaujančių 
organizacijų vaidmuo yra ypač svarbus 
veikiant ES lygmeniu ir įgyvendinant 
politiką. Todėl Komisijai turėtų būti 
sudaryta galimybė toliau teikti dotacijas 
šioms institucijoms netaikant (kai 
teikiamos veiklos dotacijos) Reglamento 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
11 straipsnio 2 dalyje nurodyto metinio 
mažinimo principo.

Or. en

Pakeitimas 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie, Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą dar 
nepaskelbtos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, ir jei dėl susijusio 
standarto dar nepadaryta atitikties 
taikytinuose Sąjungos derinimo teisės 
aktuose nustatytiems esminiams 
reikalavimams prielaida, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra.

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl metinio Europos standartizacijos 
darbo ir prieštaravimų darniesiems 
standartams, kurie, Komisijos manymu, yra 
pagrįsti, kai nuorodos į susijusį darnųjį 
standartą dar nepaskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir jei dėl 
susijusio standarto dar nepadaryta atitikties 
taikytinuose Sąjungos derinimo teisės 
aktuose nustatytiems esminiams 
reikalavimams prielaida, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra.

Or. en
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Pakeitimas 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie, Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą jau 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, ir jei toks sprendimas gali turėti 
poveikio darant atitikties taikytiniems 
esminiams reikalavimams prielaidą, turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra.

(37) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie, Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą jau 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, ir jei toks sprendimas gali turėti 
poveikio darant atitikties taikytiniems 
esminiams reikalavimams prielaidą, turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra.
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
įnešti savo indėlį į standartizacijos 
procesą per nacionalines standartizacijos 
organizacijas, kad būtų kuo labiau 
sumažintas standartų statuso keitimas po 
jų paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, produktų ir 
paslaugų, kuriais prisidedama prie 
Sąjungos teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimo, Europos standartų kūrimo ir 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo, informacinių ir ryšių technologijų 
(toliau – IRT) srities techninių 
specifikacijų pripažinimo ir Europos 

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, su prekėmis 
ar skaitmeniniu turiniu susijusių produktų 
ir paslaugų, kuriais prisidedama prie 
Sąjungos teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimo, Europos standartų kūrimo ir 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo, informacinių ir ryšių technologijų 
(toliau – IRT) srities techninių 
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standartizacijos finansavimo. specifikacijų pripažinimo ir Europos 
standartizacijos finansavimo. Šis 
reglamentas netaikomas socialinėms 
paslaugoms ir paslaugoms, kurios 
teikiamos turint tam tikrą profesinę 
kvalifikaciją, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, produktų ir 
paslaugų, kuriais prisidedama prie 
Sąjungos teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimo, Europos standartų kūrimo ir 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo, informacinių ir ryšių technologijų 
(toliau – IRT) srities techninių 
specifikacijų pripažinimo ir Europos 
standartizacijos finansavimo.

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, produktų ir 
su produktais susijusių paslaugų, kuriais 
prisidedama prie Sąjungos teisės aktų ir 
politikos įgyvendinimo, Europos standartų 
kūrimo ir Europos standartizacijos 
priemonių rengimo, informacinių ir ryšių 
technologijų (toliau – IRT) srities techninių 
specifikacijų pripažinimo ir Europos 
standartizacijos finansavimo.

Or. de

Pagrindimas

Vien tik paslaugų standartų nauda kol kas beveik neįrodyta, o sėkmingų pavyzdžių mažai. 
Todėl kyla rimtų abejonių dėl iš išorės, ne suinteresuotųjų šalių, inicijuotos paslaugų 
standartizacijos. Pagal 7 ir 8 konstatuojamąsias dalis pagrindinis pasiūlymo dėl reglamento 
tikslas – esamą teisinę sistemą išplėsti įtraukiant su produktais ir procesais susijusias 
paslaugas.
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Pakeitimas 113
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant paslaugų Europos standartus ir 
Europos standartizacijos priemones šis 
reglamentas neturi įtakos darbo teisei, t. y. 
jokioms teisės ar sutartinėms nuostatoms 
dėl įdarbinimo sąlygų, darbo sąlygų, 
įskaitant sveikatą ir saugą darbe, ir 
darbdavio bei darbuotojo santykių, kurias 
pagal nacionalinę teisę taiko valstybės 
narės. Be to, jis neturi įtakos teisei derėtis 
dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti 
ir įgyvendinti, taip pat imtis kolektyvinių 
darbuotojų interesų gynimo veiksmų 
pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

Or. en

(Žr. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB 1 
straipsnio 6 ir 7 dalių tekstą.)

Pakeitimas 114
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas sveikatos 
priežiūros paslaugoms, kurias pacientams 
teikia sveikatos apsaugos specialistai 
vykdydami savo profesinę veiklą, visų 
pirma siekdami įvertinti, išlaikyti arba 
atstatyti jų sveikatos būklę, jei valstybėje 
narėje, kurioje teikiamos paslaugos, šia 
veikla gali verstis tik reglamentuojamos 
sveikatos priežiūros profesijos atstovai, 
neatsižvelgiant į tai, ar paslaugos 
teikiamos naudojantis sveikatos priežiūros 
infrastruktūra, kaip jos organizuojamos ir 



PE480.857v01-00 34/113 AM\891450LT.doc

LT

finansuojamos nacionaliniu lygmeniu, 
arba į tai, ar jos yra valstybinės ar 
privačios.

Or. en

Pakeitimas 115
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas sveikatos 
priežiūros paslaugoms, kurias pacientams 
teikia medicinos paslaugų sektoriuje 
dirbantys darbuotojai vykdydami savo 
profesinę veiklą, visų pirma siekdami 
atstatyti, išlaikyti arba patikrinti pacientų 
sveikatos būklę, jei valstybėje narėje, 
kurioje teikiamos paslaugos, šia veikla 
gali verstis tik reglamentuojamos 
sveikatos priežiūros profesijos atstovai, 
neatsižvelgiant į naudojamą medicininę 
įrangą ir nacionalines organizacines ar 
finansines priemones, arba į tai, ar šios 
paslaugos yra valstybinės ar privačios.

Or. en

Pakeitimas 116
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laisvųjų profesijų intelektinėms-
idėjinėms ar intelektinėms-kūrybinėms 
paslaugoms reglamentas netaikomas. 
Laisvųjų profesijų esmė apskritai yra 
specialios profesinės kvalifikacijos ar 
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kūrybinio gabumo pagrindu asmeniškai, 
savo atsakomybe ir dalykiniu aspektu 
nepriklausomai teikti aukštesnės rūšies 
paslaugas užsakovams ir visuomenei. 
Tačiau standartizacija proceso kokybės 
srityje galima.

Or. de

Pagrindimas

Laisvųjų profesijų atstovų intelektinių-idėjinių / intelektinių-kūrybinių paslaugų teikimo 
proceso aprašyti standartuose negalima. Priešingai, kiekviena savarankiškai dirbančių 
laisvųjų profesijų atstovų paslauga yra atskiram pacientui, ginamajam, statybos užsakovui ir 
klientui pritaikytas individualus sprendimas. Savanoriška standartizacija laisvųjų profesijų 
paslaugų teikimo srityje galbūt galima kalbant apie paslaugų teikimo aplinką arba 
bendrąsias sąlygas (pvz., dokumentų saugojimą).

Pakeitimas 117
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo1

taikymo srityje standartizacija leidžiama 
tik subsidiariai.
_______________
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Or. de

Pagrindimas

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo siekiama užtikrinti aukštą (profesinių) kvalifikacijų kokybės 
standartą Europos Sąjungoje, todėl ji yra baigtinis taisyklių dėl abipusio pripažinimo 
procedūrų vystymo rinkinys, kuriam teiktina taikymo pirmenybė.
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Pakeitimas 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios projektas buvo 
pateiktas viešajai apklausai ir kurios 
reikalavimų laikytis nėra privaloma ir kuri 
yra:

Or. en

Pakeitimas 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam naudojimui skirta, bendru 
sutarimu parengta ir pripažintos 
standartizacijos organizacijos patvirtinta 
techninė specifikacija, kurios reikalavimų 
laikytis nėra privaloma ir kuri yra:

Or. en

Pakeitimas 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam naudojimui skirta, bendru 
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specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

sutarimu parengta ir pripažintos 
organizacijos patvirtinta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

Or. en

Pagrindimas

Bendru sutarimu ir pripažintų organizacijų patvirtinimu bus užtikrinta, kad standartai būtų 
nuoseklūs.

Pakeitimas 121
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

(1) standartas – pagal PPO nustatytus 
standartizacijos principus, taikomus 
įgyvendinant Susitarimą dėl techninių 
prekybos kliūčių, parengta ir pripažintos 
organizacijos patvirtinta daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos komunikate dėl strateginės Europos standartų vizijos ((2011) 311 galutinis) 
nurodomas PPO Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių kaip tarptautiniu lygmeniu 
sutartas pagrindas taikyti pagrindinius standartizacijos principus. Atsižvelgiant į šį 
reglamentą ir ES pastangas skatinti bendradarbiavimą tarptautinių standartų srityje, reikėtų 
pateikti nuorodą į tarptautiniu lygmeniu pripažintus PPO kriterijus ir neturi būti pabrėžtas 
nei vienas konkretus standartizacijos principas.

Pakeitimas 122
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma ir kuri yra:

(1) standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, kurios reikalavimų laikytis 
nėra privaloma, nebent kitaip nurodyta 
Europos reglamentuose, ir kuri yra:

Or. en

Pakeitimas 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos organizacijos patvirtintas 
ir viešai paskelbtas standartas;

Or. en

Pakeitimas 124
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas ir 
viešai paskelbtas standartas;

Or. en
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Pakeitimas 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos institucijų patvirtintas 
standartas;

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos institucijų patvirtintas 
standartas, kuris automatiškai perkeliamas 
į valstybių narių teisę kaip nacionalinis 
standartas panaikinant prieštaraujančius 
nacionalinius standartus, o jį rengiant 
nacionaliniu lygmeniu taikoma neveikimo 
(angl. standstill) sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 126
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos institucijų patvirtintas 
standartas;

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos organizacijų patvirtintas 
standartas, kurį būtina įgyvendinti kaip 
tapatų nacionalinį standartą panaikinant 
prieštaraujančius nacionalinius 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 127
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos institucijų patvirtintas 
standartas;

b) Europos standartas – vienos iš Europos 
standartizacijos institucijų patvirtintas 
standartas, kuris įgyvendinamas jį 
paskelbiant kaip tapatų nacionalinį 
standartą ir įpareigojant Europos 
standartizacijos institucijų narius 
panaikinti galiojančius prieštaraujančius 
nacionalinius standartus;

Or. en

Pakeitimas 128
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darnusis standartas – remiantis 
Komisijos prašymu priimtas Europos 
standartas, skirtas naudoti taikant Sąjungos 
derinimo teisės aktus;

c) darnusis standartas – remiantis 
Komisijos prašymu priimtas Europos 
standartas, skirtas naudoti taikant Sąjungos 
derinimo teisės aktus. Jis parengiamas 
pagal ESI taisykles, ir tai reiškia, kad ESI 
konsultantas patvirtina, jog laikytasi 
pagrindinių atitinkamos direktyvos 
reikalavimų, o jeigu standartas taikomas 
geležinkelių sektoriuje – ir ad hoc 
techninės sąveikos specifikacijos (TSS) 
nuostatų;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis MOVE ir ENTR generalinių direktoratų paprastai pateikiama informacija (2003 m. 
EK parengtos HS TSS3 gairės), suderintas standartas turėtų būti patvirtintas po to, kai 
Komisija pateikia prašymą. Jis turėtų būti rengiamas laikantis Europos standartizacijos 
institucijų (ESI) taisyklių. ESI konsultantas patvirtina, kad laikytasi pagrindinių atitinkamos 
direktyvos reikalavimų, o jeigu standartas taikomas geležinkelių sektoriuje – ir ad hoc 
techninės sąveikos specifikacijos (TSS) nuostatų.
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Pakeitimas 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas ir 
viešai paskelbtas standartas;

Or. en

Pakeitimas 130
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas ir 
viešai paskelbtas standartas;

Or. en

Pakeitimas 131
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos standartizacijos priemonės –
bet kuri kita Europos standartizacijos 
institucijos patvirtinta daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, išskyrus Europos standartą, 
kurios reikalavimų laikytis nėra 
privaloma;

(2) Europos standartizacijos priemonės –
bet kuri kita Europos standartizacijos 
organizacijos patvirtinta daugkartiniam ar 
nuolatiniam taikymui skirta techninė 
specifikacija, išskyrus Europos standartą;
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad standartai taikomi savanoriškai.

Pakeitimas 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinos produkto savybės, kaip antai: 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, saugos 
lygis ar matmenys, įskaitant produktui 
taikomus pavadinimo, kuriuo jis 
parduodamas, terminijos, simbolių, 
bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, 
žymėjimo arba ženklinimo ir atitikties 
vertinimo procedūrų reikalavimus;

a) būtinos produkto savybės, kaip antai: 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, 
aplinkos ir sveikatos apsaugos, saugos 
lygis ar matmenys, įskaitant produktui 
taikomus pavadinimo, kuriuo jis 
parduodamas, terminijos, simbolių, 
bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, 
žymėjimo arba ženklinimo ir atitikties 
vertinimo procedūrų reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 133
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinos produkto savybės, kaip antai: 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, saugos 
lygis ar matmenys, įskaitant produktui 
taikomus pavadinimo, kuriuo jis 
parduodamas, terminijos, simbolių, 
bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, 
žymėjimo arba ženklinimo ir atitikties 
vertinimo procedūrų reikalavimus;

a) būtinos produkto savybės, kaip antai: 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, 
aplinkos ir sveikatos apsaugos, saugos 
lygis ar matmenys, įskaitant produktui 
taikomus pavadinimo, kuriuo jis 
parduodamas, terminijos, simbolių, 
bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, 
žymėjimo arba ženklinimo ir atitikties 
vertinimo procedūrų reikalavimus;
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto yra aptariama sauga, 
patikimumas, prieinamumas ir techninis suderinamumas, tačiau nėra įtraukta sveikatos ir 
aplinkos apsauga, reikėtų paminėti ir šias sritis.

Pakeitimas 134
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtinos paslaugos ypatybės, įskaitant 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, ir 
saugos lygį, taip pat paslaugos teikėjui 
taikomus reikalavimus dėl informacijos, 
kuri turi būti pateikta paslaugos gavėjui, 
kaip nurodyta Direktyvos 2006/123/EB 
22 straipsnio 1–3 dalyse;

c) būtinos paslaugos ypatybės, įskaitant 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, 
aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos 
ir saugos lygį, taip pat paslaugos teikėjui 
taikomus reikalavimus dėl informacijos, 
kuri turi būti pateikta paslaugos gavėjui, 
kaip nurodyta Direktyvos 2006/123/EB 
22 straipsnio 1–3 dalyse;

Or. fr

Pakeitimas 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) paslauga – bet kokia savarankiška, 
paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, kaip nurodyta Sutarties 
57 straipsnyje;

(6) paslauga – bet kokia savarankiška, 
paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, susijusi su prekėmis ar 
skaitmeniniu turiniu, pvz., įrengimu, 
priežiūra, remontu ar kitu aptarnavimu, 
kaip nurodyta Sutarties 57 straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. paslauga – bet kokia savarankiška, 
paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, kaip nurodyta Sutarties 
57 straipsnyje;

6. su produktu susijusi paslauga – su 
prekėmis arba skaitmeniniu turiniu 
susijusi paslauga, pavyzdžiui, įrengimas, 
priežiūra, remontas arba kiti darbai, kurią 
prekių pardavėjas arba skaitmeninio 
turinio tiekėjas suteikia pagal pirkimo–
pardavimo sutartį, skaitmeninio turinio 
tiekimo arba atskirą susijusią paslaugų 
sutartį, sudarytą kartu su pirkimo–
pardavimo sutartimi arba skaitmeninio 
turinio tiekimo sutartimi, išskyrus:
i) gabenimo paslaugas;

i) mokymo paslaugas;
ii) telekomunikacijų aptarnavimo 
paslaugas ir
iii) finansines paslaugas;

Or. de

Pagrindimas

Pagal 7 ir 8 konstatuojamąsias dalis pagrindinis pasiūlymo dėl reglamento tikslas – esamą 
teisinę sistemą išplėsti įtraukiant su produktais ir procesais susijusias paslaugas. Tai turi 
atsispindėti 2 straipsnyje. Siūlomas pakeitimas paimtas iš Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės COM(2011) 635.

Pakeitimas 137
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) paslauga – bet kokia savarankiška, (6) paslauga – bet kokia savarankiška, 
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paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, kaip nurodyta Sutarties 
57 straipsnyje;

paprastai už užmokestį vykdoma 
ekonominė veikla, kaip nurodyta Sutarties 
57 straipsnyje ir Direktyvoje 
2006/123/EB1, ypač jos 22 
konstatuojamojoje dalyje ir 2 straipsnio f 
punkte;

__________________
1 OL L, 2006 12 27

Or. en

Pakeitimas 138
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinė standartizacijos institucija –
Tarptautinė standartizacijos organizacija 
(ISO), Tarptautinė elektrotechnikos 
komisija (IEC) ir Tarptautinė 
telekomunikacijų sąjunga (ITU).

(8) tarptautinė standartizacijos institucija –
Tarptautinė standartizacijos organizacija 
(ISO), Tarptautinė elektrotechnikos 
komisija (IEC), Tarptautinė 
telekomunikacijų sąjunga (ITU) ir 
Tarptautinė geležinkelių sąjunga (TGS).

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinė geležinkelių sąjunga (TGS) – tai organizacija, turinti reikalingus techninius 
įgūdžius, kad tinkamai atliktų standartizacijos darbą geležinkelių sektoriuje, nes šią veiklą 
vykdo jau 90 metų ir yra parengusi daugiau kaip 500 standartizacijos lapelių, ir daugelis iš jų 
faktiškai naudojami Europos geležinkelių sektoriuje. Be to, Tarptautinėje geležinkelių 
sąjungoje geležinkelių sektorius yra plačiausiai ir geriausiai atstovaujamas Europoje. Ši 
organizacija yra užmezgusi ryšius su geležinkelių bendrovėmis ir kitomis standartizacijos 
institucijomis keliose trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 139
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Sutarimas – bendrai priimtas 
sutarimas, kai jokia suinteresuotoji šalis 
nepareiškia ilgalaikio prieštaravimo 
esminiais klausimais ir kai siekiama 
atsižvelgti į visų susijusių šalių požiūrį ir 
suderinti visus prieštaringus argumentus. 

Or. en

Pakeitimas 140
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija savo darbo 
programą parengia ne rečiau kaip kartą per 
metus. Tokioje darbo programoje 
pateikiama informacija apie standartus ir 
Europos standartizacijos priemones, kurias 
ketinama parengti ar keisti, kurios 
rengiamos ar keičiamos arba kurios buvo 
patvirtintos pastaruoju metu, išskyrus jei 
tokie standartai ar priemonės yra tokie 
patys kaip tarptautiniai ar Europos 
standartai arba jiems lygiaverčiai.

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija savo darbo 
programą parengia ne rečiau kaip kartą per 
metus. Tokioje darbo programoje 
pateikiama informacija apie standartus ir 
Europos standartizacijos priemones, kurias 
ketinama parengti ar keisti, kurios 
rengiamos ar keičiamos arba kurios buvo 
patvirtintos pastaruoju metu, išskyrus jei 
tokie standartai ar priemonės yra tokie 
patys kaip tarptautiniai ar Europos 
standartai arba jiems lygiaverčiai. 
Paskelbus naują Europos standartą visi 
prieštaraujantys nacionaliniai standartai 
yra panaikinami.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti Europos sistemos nuoseklumą ir išvengti prieštaraujančių nacionalinių 
standartų, kai parengiamas bendras Europos standartas.
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Pakeitimas 141
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos ir nacionalinė standartizacijos 
institucija apie parengtą darbo programą 
kitoms Europos ir nacionalinėms 
standartizacijos institucijoms ir Komisijai 
praneša ne vėliau, nei skelbdama savo
darbo programą.

4. Europos ir nacionalinė standartizacijos 
institucija apie parengtą darbo programą 
kitoms Europos ir nacionalinėms 
standartizacijos institucijoms ir Komisijai 
praneša ne vėliau nei likus dviem 
mėnesiams iki jos darbo programos 
paskelbimo dienos; Europos bei 
nacionalinės standartizacijos institucijos 
ir Komisija savo pastabas joms pateikia ne 
vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui po 
šio pranešimo.

Or. fr

Pakeitimas 142
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus siunčia kitoms Europos ir 
nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms ir Komisijai joms paprašius.

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus siunčia, bent jau elektronine 
forma, kitoms Europos ir nacionalinėms 
standartizacijos institucijoms ir Komisijai 
joms paprašius.

Or. en

Pakeitimas 143
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus siunčia kitoms Europos ir 
nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms ir Komisijai joms paprašius.

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus sistemingai siunčia kitoms 
Europos ir nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms ir Komisijai. Kiekvienas 
nacionalinio standarto projektas 
siunčiamas ne tik nacionaline, bet ir 
anglų kalba. 

Or. en

Pagrindimas

Automatiškai siunčiant visas standartizacijos priemones Europos bei nacionalinėms 
standartizacijos institucijoms ir Komisijai bus užtikrinta, kad būtų išsamiai registruojama 
visa valstybių narių vykdoma standartizacijos srities veikla. Kad būtų galima geriau suprasti
dokumentus, jie turėtų būti pateikiama ne tik nacionaline, bet ir anglų kalba.

Pakeitimas 144
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus siunčia kitoms Europos ir 
nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms ir Komisijai joms paprašius.

1. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija visus 
nacionalinių standartų, Europos standartų ir 
Europos standartizacijos priemonių 
projektus sistemingai siunčia kitoms 
Europos ir nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms ir Komisijai.

Or. fr
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Pakeitimas 145
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija nedelsdama
atsako į visas kitos Europos ar nacionalinės 
standartizacijos institucijos ir Komisijos 
pateiktas pastabas dėl tokio projekto ir į jas 
deramai atsižvelgia.

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija per 30 dienų
atsako į visas kitos Europos ar nacionalinės 
standartizacijos institucijos ir Komisijos 
pateiktas pastabas dėl tokio projekto ir į jas 
deramai atsižvelgia.

Or. pt

Pagrindimas

Terminas „nedelsiant“ yra pernelyg subjektyvus. Trisdešimt dienų – pagrįstas ir įmanomas 
laikotarpis, kuriuo konsultacijų procesui gali būti suteikiama objektyvumo.

Pakeitimas 146
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija nedelsdama 
atsako į visas kitos Europos ar nacionalinės 
standartizacijos institucijos ir Komisijos 
pateiktas pastabas dėl tokio projekto ir į jas
deramai atsižvelgia.

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija nedelsdama 
atsako į visas kitos Europos ar nacionalinės 
standartizacijos institucijos ir Komisijos 
pateiktas pastabas dėl tokio projekto ir į jas 
deramai atsižvelgia. Nacionalinė 
standartizacijos institucija pateikia 
atsakymą ne vėliau kaip per trijų mėnesių 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms standartizacijos institucijoms turėtų būti suteiktas pagrįstas laikotarpis 
atsakyti į kitos Europos ar nacionalinės standartizacijos institucijos ir Komisijas pateiktas 
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pastabas dėl projekto. Atrodo, kad trys mėnesiai yra pagrįstas laikotarpis.

Pakeitimas 147
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad standartai būtų skelbiami tokiu 
būdu, jog kitose valstybėse narėse 
įsisteigusios šalys galėtų teikti pastabas;

a) kad būtų sudaryta galimybė susipažinti 
su nacionalinių standartų projektais, 
skelbiamais tokiu būdu, kad visos 
atitinkamos šalys, ypač kitose valstybėse 
narėse įsisteigusios šalys, galėtų teikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 148
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kad nacionalinis standartas, priimtas 
pažeidus šio reglamento 3 ar 4 
straipsnius, nebūtų pripažįstamas, 
tvirtinamas ar naudojamas kaip nuoroda.

Or. fr

Pakeitimas 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rengiant Europos standartą arba jį 
patvirtinus, nacionalinės standartizacijos 
organizacijos nesiima jokių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti numatytam 
suderinimui, ir ypač neskelbia 
atitinkamos srities naujų ar persvarstytų 
standartų, kurie nėra visiškai suderinti su 
bet kuriuo galiojančiu Europos standartu. 
Paskelbus naują Europos standartą visi 
prieštaraujantys nacionaliniai standartai 
yra panaikinami.

Or. en

Pakeitimas 150
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rengiant Europos standartą arba jį 
patvirtinus, nacionalinės standartizacijos 
organizacijos nesiima jokių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti numatytam 
suderinimui, ir ypač neskelbia 
atitinkamos srities naujų ar persvarstytų 
standartų, kurie nėra visiškai suderinti su 
bet kuriuo galiojančiu Europos standartu. 
Paskelbus naują Europos standartą visi 
prieštaraujantys nacionaliniai standartai 
yra panaikinami.

Or. en

Pakeitimas 151
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių
(toliau – MVĮ), vartotojų organizacijų ir 
aplinkos bei socialinės srities
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

1. Nacionalinės ir Europos standartizacijos
organizacijos skatina veiksmingai 
dalyvauti savo vykdomoje standartizacijos 
srities veikloje visas atitinkamas 
suinteresuotąsias šalis, įskaitant valdžios 
institucijas, mažąsias ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ), vartotojus, taip pat
neįgaliuosius, darbuotojus, 
aplinkosaugininkus ir kitas visuomenines 
suinteresuotąsias šalis, ir sudaro tam 
palankias sąlygas. Europos 
standartizacijos organizacijos visų pirma 
skatina veiksmingai dalyvauti 
suinteresuotąsias šalis, ypač III priede 
nurodytas organizacijas, formuojant 
politiką bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais ir sudaro tam 
palankias sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos 
standartizacijos ateities 31 dalies nuostatos. Kadangi Europos standartizacijos sistema 
grindžiama nacionalinio delegavimo principu, visų pirma CEN ir CENELEC, turėtų būti 
skatinamas veiksmingas visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir nacionaliniu, ir Europos 
lygmeniu. Dalyvavimas nacionaliniu lygmeniu ypač svarbus nacionalinės valdžios 
institucijoms.

Pakeitimas 152
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
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tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

veiksmingą mažųjų ir vidutinių įmonių 
(toliau – MVĮ), vartotojų organizacijų ir 
aplinkos bei socialinės srities 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

Or. pt

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad MVĮ turėtų galimybę susipažinti su standartais ir nuo pat pradžių 
aktyviai įsitrauktų į standartizacijos procesą.

Pakeitimas 153
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais nacionalinės ir
Europos standartizacijos institucijos 
užtikrina tinkamą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (toliau – MVĮ), vartotojų 
organizacijų ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad standartizacijos projektai būtų arti rinkos ir pritaikomi praktiškai, dialogas dėl 
didesnio MVĮ ir jų atstovų įtraukimo į standartizacijos procesus turėtų būti vystomas taip, kad 
liktų galimybė nacionaliniu lygmeniu dalyvauti tiesiogiai, be tarptautinio filtravimo. 
Ligšiolinės MVĮ įtraukimo formos per nacionalines standartizacijos institucijas taip pat 
nereikėtų sumenkinti, inter alia siekiant vystyti struktūrinį dialogą.
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Pakeitimas 154
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Europos standartizacijos organizacijos 
skatina tinkamą visų suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant rinkos priežiūros 
institucijas, mažąsias ir vidutines įmones
(toliau – MVĮ), darbuotojų ir vartotojų 
organizacijas ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotąsias šalis, atstovavimą 
ir dalyvavimą standartizacijos srities 
veikloje ir sudaro tam palankias sąlygas. 
Visų pirma jos tai atlieka per III priede 
nurodytas organizacijas formuojant 
politiką bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais:

Or. en

Pakeitimas 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių ir 
darbdavių bei darbuotojų atstovų (toliau –
socialiniai partneriai) dalyvavimą ir 
atstovavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

Or. en



AM\891450LT.doc 55/113 PE480.857v01-00

LT

Pakeitimas 156
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos palengvina
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 157
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių 
(toliau – MVĮ), vartotojų organizacijų ir 
aplinkos bei socialinės srities 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių 
(toliau – MVĮ), vartotojų organizacijų ir 
aplinkos bei socialinės srities 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
atstovavimą jiems formuojant politiką, 
ypač per III priede nurodytas organizacijas:

Or. fr
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Pakeitimas 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina 
atitinkamų suinteresuotųjų šalių, taip pat
mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), 
vartotojų organizacijų ir aplinkos bei 
socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
konsultavimą ir įtraukimą formuojant 
politiką, ypač per III priede nurodytas 
organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos užtikrina
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą formuojant politiką, ypač per 
III priede nurodytas organizacijas:

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos sudaro sąlygas
tinkamam mažųjų ir vidutinių įmonių 
(toliau – MVĮ), vartotojų organizacijų ir 
aplinkos bei socialinės srities 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimui
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

Or. en
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Pakeitimas 160
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) balsavimo etapas, kuriame III priede 
nurodytoms organizacijoms suteikiamos 
balsavimo teisės;

Or. en

Pakeitimas 161
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) sutarimo siekimas, kai svarstomas III 
priede nurodytų organizacijų išreikštas 
požiūris ir vertinama, ar gali būti 
pasiektas sutarimas;

Or. en

Pakeitimas 162
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendro sutarimo paieška;

Or. fr
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Pakeitimas 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) balsavimas: pereinamuoju laikotarpiu 
III priede išvardytoms organizacijoms 
turėtų būti suteiktos balsavimo teisės 
klausimais, kuriuos sprendžiant tokios 
organizacijos atstovas prisidėjo techniniu 
lygmeniu, ir jeigu atitinkama 
suinteresuotųjų šalių grupė nėra 
sistemingai ir tinkamai atstovaujama ne 
mažiau kaip dviejų trečdalių nacionalinių 
standartizacijos organizacijų.

Or. en

Pakeitimas 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) siekdamos užtikrinti tinkamą 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir 
pagerinti sutarimo siekimo procesą, 
Europos standartizacijos organizacijos 
stebi narių priėmimo procesą ir prižiūri, 
kad jis būtų skaidrus.

Or. en

Pakeitimas 165
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)



AM\891450LT.doc 59/113 PE480.857v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti tinkamą 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir 
pagerinti sutarimo siekimo procesą 
Europos standartizacijos organizacijos 
užtikrina ir griežtai prižiūri narių 
priėmimo proceso skaidrumą.

Or. en

Pakeitimas 166
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Taikant nepriklausomą apeliacijos 
procedūrą, vykdomą nešališkos taikinimo 
grupės, tikrinami pernelyg gausūs vienos 
ar daugiau kategorijų suinteresuotųjų 
šalių atstovavimo atvejai ir deramai 
atsižvelgiama į bet kokį ilgalaikį 
prieštaravimą techninio komiteto 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 167
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Europos standartizacijos organizacijos 
užtikrina, kad techninių komitetų 
sprendimais pasiektame sutarime būtų 
atsižvelgta į komiteto narių ir 
organizacijų, ypač III priede nurodytų 
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organizacijų, dalyvių nuomones ir būtų 
išspręstas jų pareikštas ilgalaikis 
prieštaravimas esminiais klausimais;

Or. en

(Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 34 
dalies tekstą.)

Pakeitimas 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Europos standartizacijos organizacijos 
III priede nurodytoms organizacijoms 
suteikia „veiksmingą narystę“, kad 
sustiprintų suinteresuotųjų šalių, kurios 
dažnai yra silpnos arba nedalyvauja 
atitinkamuose standartizacijos 
komitetuose nacionaliniu lygmeniu, 
atstovavimą.

Or. en

Pakeitimas 169
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Europos standartizacijos organizacijos 
šio reglamento III priede nurodytoms 
organizacijoms suteikia „veiksmingą 
narystę“, kad sustiprintų suinteresuotųjų 
šalių, kurios dažnai yra silpnos arba 
nedalyvauja atitinkamuose
standartizacijos komitetuose nacionaliniu 
lygmeniu, atstovavimą.
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Or. en

Pakeitimas 170
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Europos standartizacijos organizacijos 
III priede nurodytoms organizacijoms 
suteikia „veiksmingą narystę“, kad 
sustiprintų suinteresuotųjų šalių, kurios 
dažnai yra silpnos arba nedalyvauja 
atitinkamuose standartizacijos 
komitetuose nacionaliniu lygmeniu, 
atstovavimą.

Or. en

Pakeitimas 171
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos standartizacijos institucijos 
užtikrina tinkamą įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų, universitetų ir kitų juridinių 
vienetų atstovavimą techniniu lygmeniu 
vykdant standartizacijos srities veiklą, 
susijusią su nauja sritimi, kuriai tenka 
didelė reikšmė politikos ar techninių 
inovacijų požiūriu, jei susiję juridiniai 
vienetai dalyvauja projekte, kuris yra 
susijęs su minėta sritimi ir kuris 
finansuojamas Sąjungos lėšomis pagal 
daugiametę bendrąją programą, skirtą 
veiksmams mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje.

2. Europos standartizacijos institucijos 
skatina ir palengvina tinkamą įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų, universitetų, 
rinkos priežiūros institucijų valstybėse 
narėse ir kitų juridinių vienetų atstovavimą 
ir dalyvavimą techniniu lygmeniu vykdant 
standartizacijos srities veiklą, susijusią su 
nauja sritimi, kuriai tenka didelė reikšmė 
politikos ar techninių inovacijų požiūriu, 
jei susiję juridiniai vienetai dalyvauja 
projekte, kuris yra susijęs su minėta sritimi 
ir kuris finansuojamas Sąjungos lėšomis 
pagal daugiametę bendrąją programą, 
skirtą veiksmams mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje.
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Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos turėtų būti įtrauktos į standartizacijos procesą ir užtikrinti 
kokybę ir žinias šiame procese.

Pakeitimas 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos standartizacijos institucijos 
užtikrina tinkamą įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų, universitetų ir kitų juridinių 
vienetų atstovavimą techniniu lygmeniu 
vykdant standartizacijos srities veiklą, 
susijusią su nauja sritimi, kuriai tenka 
didelė reikšmė politikos ar techninių 
inovacijų požiūriu, jei susiję juridiniai 
vienetai dalyvauja projekte, kuris yra 
susijęs su minėta sritimi ir kuris
finansuojamas Sąjungos lėšomis pagal 
daugiametę bendrąją programą, skirtą 
veiksmams mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje.

2. Europos standartizacijos institucijos 
užtikrina tinkamą atitinkamų valdžios 
institucijų, įskaitant už rinkos priežiūrą 
atsakingas institucijas valstybėse narėse, 
darbdavių ir darbuotojų kaip saugos 
darbe atstovų ir įmonių, mokslinių tyrimų 
centrų, universitetų ir kitų juridinių vienetų 
atstovavimą techniniu lygmeniu vykdant 
standartizacijos srities veiklą, susijusią su 
nauja sritimi, kuriai tenka didelė reikšmė 
politikos ar techninių inovacijų požiūriu,
ypač jei juridiniai vienetai dalyvauja
projektuose, kurie finansuojami Sąjungos 
lėšomis pagal daugiametę bendrąją 
programą, skirtą veiksmams mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros srityje.

Or. en

Pakeitimas 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos standartizacijos institucijos 
užtikrina tinkamą įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų, universitetų ir kitų juridinių 

2. Europos standartizacijos institucijos 
sudaro sąlygas tinkamam įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų, Komisijos 
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vienetų atstovavimą techniniu lygmeniu 
vykdant standartizacijos srities veiklą, 
susijusią su nauja sritimi, kuriai tenka 
didelė reikšmė politikos ar techninių 
inovacijų požiūriu, jei susiję juridiniai 
vienetai dalyvauja projekte, kuris yra 
susijęs su minėta sritimi ir kuris 
finansuojamas Sąjungos lėšomis pagal 
daugiametę bendrąją programą, skirtą 
veiksmams mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje.

Jungtinio tyrimų centro, universitetų ir 
kitų juridinių vienetų atstovavimui
techniniu lygmeniu vykdant 
standartizacijos srities veiklą, susijusią su 
nauja sritimi, kuriai tenka didelė reikšmė 
politikos ar techninių inovacijų požiūriu, 
jei susiję juridiniai vienetai dalyvauja 
projekte, kuris yra susijęs su minėta sritimi 
ir kuris finansuojamas Sąjungos lėšomis 
pagal daugiametę bendrąją programą, 
skirtą veiksmams mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir technologinės plėtros srityje.

Or. en

Pakeitimas 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

1. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, ypač:
a) nemokamai pateikdamos savo 
tinklavietėse standartų santraukas;
b) taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina;
c) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;
d) nustatydamos specialius tarifus MVĮ, 
kad jos galėtų dalyvauti standartizacijos 
veikloje.
2. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos siunčia metinę ataskaitą 
Europos standartizacijos organizacijoms; 
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ši ataskaita susijusi su nacionalinių 
standartizacijos organizacijų veiksmais 
siekiant laikytis reikalavimų, nustatytų 1 
dalyje, ir visais kitais veiksmais, kuriais 
siekiama pagerinti MVĮ dalyvavimą šių 
organizacijų vykdomoje standartizacijos 
srities veikloje. Jos paskelbia šią ataskaitą 
savo tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti MVĮ specialius tarifus siekiant sudaryti joms palankias sąlygas dalyvauti. 
Nemokamas dalyvavimas sukuria netikrumą, nes neaišku, kam teks išlaidos, todėl kyla 
pavojus MVĮ įtakai. 

Pakeitimas 175
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

1. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina, 
laikydamosis nacionalinio delegavimo 
principo, MVĮ galimybę susipažinti su 
standartais ir juos rengti, ypač:
a) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;
b) suteikdamos galimybę MVĮ įsitraukti į 
standartizacijos veiklą, neįpareigodamos 
jų tapti narėmis;
c) suteikdamos MVĮ galimybę kreiptis į 
techninį komitetą dėl atleidimo nuo įnašo 
išlaidoms padengti.

Or. en
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Pakeitimas 176
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galikybė susipažinti su standartais

1. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, ypač:
a) nemokamai pateikdamos savo 
tinklavietėse standartų santraukas;
b) taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina;
c) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;
d) suteikdamos nemokamą galimybę 
susipažinti su standartų projektais MVĮ, 
kad jos galėtų dalyvauti standartizacijos 
veikloje;
e) suteikdamos galimybę MVĮ įsitraukti į 
standartizacijos veiklą, neįpareigodamos 
jų tapti narėmis;
f) suteikdamos MVĮ galimybę kreiptis į 
techninį komitetą dėl atleidimo nuo įnašo 
išlaidoms padengti.
2. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos siunčia metinę ataskaitą 
Europos standartizacijos organizacijoms; 
ši ataskaita susijusi su nacionalinių 
standartizacijos organizacijų veiksmais 
siekiant laikytis reikalavimų, nustatytų 1 
dalyje, ir visais kitais veiksmais, kuriais 
siekiama pagerinti MVĮ dalyvavimą šių 
organizacijų vykdomoje standartizacijos 
srities veikloje. Jos paskelbia šią ataskaitą 
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savo tinklavietėje.

Or. en

Pakeitimas 177
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina. 
Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti 
labai mažų įmonių atleidimą nuo 
mokėjimo už šias paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 178
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

1) Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, ypač:
a) nemokamai pateikdamos savo 
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tinklavietėse standartų santraukas;

b) taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina;

c) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;

d) mažindamos kliūtis MVĮ dalyvauti 
standartizacijos srities veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad MVĮ turėtų kuo geresnes galimybes susipažinti su standartų projektais. 
Dalyvavimas techniniuose komitetuose ar darbo grupėse reiškia išlaidas, kurios, viena vertus, 
reikalingos standartizacijos organizacijų gyvybingumui užtikrinti, tačiau, kita vertus, gali ir 
nebūti pernelyg didele finansine kliūtimi MVĮ dalyvauti šiame procese.

Pakeitimas 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

1. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, ypač:
a) nemokamai pateikdamos savo 
tinklavietėse standartų santraukas;
b) taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina;
c) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;
d) teikdamos MVĮ nemokamą prieigą, kad 
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jos galėtų dalyvauti rengiant standartų 
projektus.
2. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos siunčia metinę ataskaitą 
Europos standartizacijos organizacijoms; 
ši ataskaita susijusi su nacionalinių 
standartizacijos organizacijų veiksmais 
siekiant laikytis reikalavimų, nustatytų 1 
dalyje, ir visais kitais veiksmais, kuriais 
siekiama pagerinti MVĮ dalyvavimą šių 
organizacijų vykdomoje standartizacijos 
srities veikloje. Jos paskelbia šią ataskaitą 
savo tinklavietėje.

Or. de

Pagrindimas

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
an den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der 
Erarbeitung von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung 
greift damit direkt in den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen 
Normungsorganisationen ein. Da der Anteil an KMUs in der Normung  üblicherweise deren 
Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen 
KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) ein kostenloser Zugang zur Normung 
für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der Normung unterlaufen.

Pakeitimas 180
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ galimybė susipažinti su standartais

1. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos skatina ir palengvina MVĮ 
galimybę susipažinti su standartais ir juos 
rengti, ypač:
a) nemokamai pateikdamos savo 
tinklavietėse standartų santraukas;
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b) taikydamos specialius tarifus MVĮ 
teikiamiems standartams ir teikdamos 
standartų paketus mažesne kaina;
c) savo metinėse darbo programose 
nurodydamos standartizacijos projektus, 
kurie itin svarbūs MVĮ;
d) suteikdamos galimybę MVĮ nemokamai 
dalyvauti standartizacijos veikloje 
nedidinant dalyvavimo standartizacijos 
veikloje išlaidų kitoms suinteresuotosioms 
šalims.
2. Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos siunčia metinę ataskaitą 
Europos standartizacijos organizacijoms; 
ši ataskaita susijusi su nacionalinių 
standartizacijos organizacijų veiksmais 
siekiant laikytis reikalavimų, nustatytų 1 
dalyje, ir visais kitais veiksmais, kuriais 
siekiama pagerinti MVĮ dalyvavimą šių 
organizacijų vykdomoje standartizacijos 
srities veikloje. Jos paskelbia šią ataskaitą 
savo tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Kai suinteresuotosios šalys, įskaitant MVĮ, pageidauja dalyvauti joms svarbiose 
standartizacijos srityse, atsižvelgdamos į savo verslo interesus, šios įmonės turi tapti susijusių 
nacionalinių komitetų narėmis. Paprastai nacionalinio komiteto išlaidos paskirstomos 
dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, nustatant narystės mokestį kiekvienam ekspertui. 
Įgyvendinant šio straipsnio nuostatas neturėtų susidaryti padėtis, kurioje kitos pramonės 
suinteresuotosios šalys yra veiksmingai įpareigojamos subsidijuoti dalyvaujančias MVĮ.   

Pakeitimas 181
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Galimybė įsitraukti į standartizacijos 
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procesą
Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos turėti leisti labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms, vartotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, 
aplinkosaugininkams, darbuotojams ir 
kitoms visuomeninėms 
suinteresuotosioms šalims nemokamai 
dalyvauti standartizacijos veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kuriame atsispindi Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos 
standartizacijos ateities 41 dalis, neturės jokio poveikio nacionalinių standartizacijos 
institucijų finansiniam stabilumui, nes dalyvavimo mokesčius, jeigu jie taikomi, moka 
nedidelis skaičius labai mažų ir mažųjų įmonių bei visuomeninių suinteresuotųjų šalių, 
dalyvaujančių nacionalinėje standartizacijos veikloje, ir tai sudaro nereikšmingą šių 
institucijų pajamų dalį.

Pakeitimas 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Valdžios institucijų dalyvavimas Europos 
standartizacijoje
Valstybės narės skatina valdžios 
institucijas, ypač rinkos priežiūros 
institucijas, dalyvauti nacionalinėje 
standartizacijos srities veikloje, kuria 
siekiama parengti arba persvarstyti 
standartus, kurių reikalauja Komisija 
pagal 7 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kur kas geriau skatinti valdžios institucijas dalyvauti, o ne užtikrinti jų dalyvavimą, nes ir 
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tokiu atveju pripažįstamas svarbus šių institucijų vaidmuo.

Pakeitimas 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Valdžios institucijų dalyvavimas Europos 

standartizacijoje
Valstybės narės ragina valdžios 
institucijas, įskaitant rinkos priežiūros 
institucijas, dalyvauti nacionalinėje 
standartizacijos srities veikloje, kuria 
siekiama parengti arba persvarstyti 
standartus, kurių reikalauja Komisija 
pagal 7 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Valdžios institucijų įtraukimas turėtų vykti nacionaliniu lygmeniu. Nereikėtų nustatyti 
įpareigojimo dalyvauti visuose standartizacijos procesuose, nes tai prieštarautų 
standartizacijos savanoriškumo principui. Valdžios institucijų dalyvavimas įprastai apsiribos 
viešojo intereso temomis.

Pakeitimas 184
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, kurioje 
nurodomi Europos standartai ir Europos 
standartizacijos priemonės, kuriuos pagal 
7 straipsnį ji ketina prašyti parengti 

1. Komisija priima metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, kurioje 
nurodomi Europos standartai ir Europos 
standartizacijos priemonės, kuriuos pagal 
7 straipsnio 1 dalį ji ketina prašyti parengti 
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Europos standartizacijos institucijų. Europos standartizacijos institucijų.

Or. en

Pakeitimas 185
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, kurioje 
nurodomi Europos standartai ir Europos 
standartizacijos priemonės, kuriuos pagal 
7 straipsnį ji ketina prašyti parengti
Europos standartizacijos institucijų.

1. Pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos institucijomis ir visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
III priede nurodytas organizacijas, 
Komisija priima metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, kurioje 
nurodomi Europos standartai ir Europos 
standartizacijos priemonės, kuriuos pagal 
7 straipsnį ji ketina prašyti parengti 
Europos standartizacijos institucijų.

Or. fr

Pakeitimas 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje Europos 
standartizacijos darbo programoje 
pateikiami konkretūs Europos standartų ir 
kitų Europos standartizacijos priemonių, 
kuriuos Komisija ketina prašyti parengti 
Europos standartizacijos institucijų, tikslai 
ir su jais susijusi politika. Skubos atvejais 
Komisija gali pateikti prašymus be 
išankstinio nurodymo.

2. 1 dalyje nurodytoje Europos 
standartizacijos darbo programoje 
pateikiami konkretūs Europos standartų ir 
kitų Europos standartizacijos priemonių, 
kuriuos Komisija ketina prašyti parengti 
Europos standartizacijos institucijų, tikslai 
ir su jais susijusi politika. Skubos atvejais 
Komisija gali pateikti prašymus,
pasikonsultavusi su 6 straipsnio 2a dalyje 
nurodytu Europos strateginiu 
standartizacijos sistemos forumu.
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Or. en

Pakeitimas 187
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šią metinio Europos standartizacijos 
darbo programą persvarsto visos 
suinteresuotosios šalys, kad užtikrintų jos 
atitikimą rinkos sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įkuria Europos strateginį 
standartizacijos sistemos forumą, kuris 
konsultuotų ir koordinuotų susijusias 
Europos suinteresuotąsias šalis, įskaitant 
III priede nurodytas organizacijas, 
Europos politikos prioritetų ir iniciatyvų 
klausimais. Su šia įvairių suinteresuotųjų 
šalių platforma konsultuojamasi prieš 
patvirtinant šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą daugiametę Europos 
standartizacijos darbo programą ir dėl 
kiekvieno 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
standartizacijos prašymo. Šis forumas taip 
pat naudojamas kaip įvairių 
suinteresuotųjų šalių platforma 
informacinių ir ryšių technologijų srityje, 
kaip siūloma Komisijos komunikate 
COM(2011) 311.
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Or. en

Pakeitimas 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir Komisijos prašyme aiškiai 
išdėstytus politikos tikslus, be to, pagrįstas 
sutarimu.

Or. en

Pakeitimas 190
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
pagrįstą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu. Šiuo tikslu Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis ir 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
dalyvaujančiomis 18a straipsnyje 
nurodytoje įvairių suinteresuotųjų šalių 
platformoje, perduoda prašymą.
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Or. en

Pakeitimas 191
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas prašymas 
priimamas, per protingą terminą 
pasikonsultavus su nacionalinių ekspertų 
komitetu, įsteigtu pagal atitinkamą 
sektorinę direktyvą, jeigu tokia yra.

Or. en

Pakeitimas 192
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas laikantis visuotinio rengimo 
principo ir atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu. Europos 
standartizacijos institucijos laikosi šio 
termino nepažeisdamos 5 straipsnio 1 
dalyje nurodyto reikalavimo.

Or. fr
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Pakeitimas 193
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu. Apie tai pranešama III 
priede nurodytoms Europos 
suinteresuotųjų šalių organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 194
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos institucijos per 
nustatytą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, įskaitant 
galimybę su juo susipažinti neįgaliesiems, 
be to, pagrįstas sutarimu.

Or. el

Pakeitimas 195
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susijusi Europos standartizacijos 
institucija per mėnesį nuo prašymo gavimo 
praneša, ar sutinkanti su 1 dalyje nurodytu 
prašymu.

2. Susijusi Europos standartizacijos 
institucija per tris mėnesius nuo prašymo 
gavimo praneša, ar sutinkanti su 1 dalyje 
nurodytu prašymu, jeigu su ja tinkamai 
konsultuotasi projekto rengimo procese.

Or. en

Pakeitimas 196
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija per tris mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto sutikimo gavimo praneša 
Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

3. Komisija per mėnesį nuo 2 dalyje 
nurodyto sutikimo gavimo praneša 
Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų dirbti taip sparčiai kaip ir Europos standartizacijos organizacijos, kurioms 7 
straipsnio 2 dalyje nustatytas vieno mėnesio laikotarpis. 

Pakeitimas 197
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija per tris mėnesius nuo 2 dalyje 3. Komisija per du mėnesius nuo 2 dalyje 
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nurodyto sutikimo gavimo praneša 
Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

nurodyto sutikimo gavimo praneša 
Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

Or. en

Pakeitimas 198
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 
standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai.

1. Jeigu valstybė narė arba Europos 
Parlamentas mano, kad darnusis 
standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai.

Or. en

(Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 25 
dalies tekstą.)

Pagrindimas

Kadangi Europos Parlamentas vienodomis sąlygomis su Taryba dalyvauja įprastoje 
teisėkūros procedūroje, Europos Parlamentui turėtų būti pagrįstai suteikta teisė prieštarauti 
suderintam standartui.

Pakeitimas 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 
standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 

1. Jeigu valstybė narė arba Europos 
Parlamentas mano, kad darnusis 
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kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai.

standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai išsamiai 
paaiškindami ir pateikdami tai 
pagrindžiančius įrodymus. Komisija 
neatidėliodama sušaukia 6 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą Europos strateginį 
standartizacijos sistemos forumą.

Or. en

Pakeitimas 200
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 
standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai.

1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 
standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai, išsamiai 
pagrįsdama savo skundą.

Or. pt

Pagrindimas

Būtina vengti nacionalinio protekcionizmo, kuris gali kelti pavojų Europos vienybei ir 
konkurencingumui, todėl iš valstybių narių visada turi būti reikalaujama pagrįsti bet kokį 
neigiamą suderinto standarto kokybės vertinimą.

Pakeitimas 201
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 1. Valstybė narė, mananti, kad darnusis 
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standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai.

standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, 
kuriuos jis turi apimti ir kurie nustatyti 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, 
praneša apie tai Komisijai, pateikdama 
išsamų pagrindimą ir įrodymus, kuriais 
patvirtina tokį pareiškimą.

Or. en

Pakeitimas 202
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija reguliariai skelbia ir 
atnaujina savo tinklalapyje suderintų 
standartų, dėl kurių priimtas 2 dalyje 
nurodytas sprendimas, sąrašą.

Or. en

(Žr. Europos Parlamento pranešimo dėl Europos standartizacijos ateities (A7-0276/2010) 26 
dalies tekstą.)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrumą rinkoje svarbu, kad Komisijos sprendimas nepripažinti, jog 
suderintam standartui taikoma atitikties teisės aktams prielaida, turi būti kuo skaidresnis.

Pakeitimas 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra.

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra 
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pasikonsultavus su 6 straipsnio 2a dalyje 
nurodytu Europos strateginiu 
standartizacijos sistemos forumu.

Or. en

Pakeitimas 204
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra.

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra, per 
protingą terminą pasikonsultavus su 
nacionalinių ekspertų komitetu, įsteigtu 
pagal atitinkamą sektorinę direktyvą, 
jeigu tokia yra.

Or. en

Pakeitimas 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra.

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra 
pasikonsultavus su 6 straipsnio 2a dalyje 
nurodytu Europos strateginiu 
standartizacijos sistemos forumu.

Or. en
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Pakeitimas 206
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra.

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra, per 
protingą terminą pasikonsultavus su 
nacionalinių ekspertų komitetu, įsteigtu 
pagal atitinkamą sektorinę direktyvą, 
jeigu tokia yra.

Or. en

Pakeitimas 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu Komisijai nepranešama apie 
prieštaravimą suderintam standartui arba 
Komisija mano, kad prieštaravimas yra 
nepagrįstas, ji nedelsiant paskelbia šį 
standartą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas ir naudojimas

Or. en

Pakeitimas 209
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas ir naudojimas

Or. en

Pakeitimas 210
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas ir naudojimas

Or. en

Pakeitimas 211
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas ir naudojimas

Or. en

Pakeitimas 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų
pripažinimas

Nuorodos į IRT srities technines 
specifikacijas

Or. en

Pagrindimas

Paprastai naudojamas terminas yra nuorodų į standartus pateikimas, o ne jų pripažinimas.

Pakeitimas 213
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija valstybės narės, valdžios 
institucijos siūlymu arba savo iniciatyva, 
pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis ir įvairių 
suinteresuotųjų Europos šalių platforma 
informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų standartizacijos srityje, 
sukurta 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos 
sprendimu (2011/C 349/04), gali nuspręsti 
pripažinti IRT srities technines 
specifikacijas, kurios nėra nacionaliniai, 
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Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, 
nuorodomis, kurios naudojamos vykdant 
viešuosius pirkimus.

Or. en

Pakeitimas 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva ir pasikonsultavusi su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant Europos standartizacijos 
organizacijas, gali nuspręsti pripažinti 
technines specifikacijas, kurios nėra 
nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Or. en

Pakeitimas 215
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija valstybės narės siūlymu arba 
savo iniciatyva ir pasikonsultavusi su 
Europos standartizacijos organizacijomis 
gali nuspręsti pripažinti ir naudoti IRT 
srities technines specifikacijas, kurios nėra 
nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 216
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva ir pasikonsultavusi su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis gali 
nuspręsti pripažinti technines 
specifikacijas, kurios nėra nacionaliniai, 
Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, 
IRT standartais.

Or. en

Pakeitimas 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti pateikti 
nuorodas į technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, kaip IRT 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai naudojamas terminas yra nuorodų į standartus pateikimas, o ne jų pripažinimas.
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Pakeitimas 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Direktyvoje 2004/18/EB 
nurodytos valdžios institucijos siūlymu 
arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti technines specifikacijas, kurios 
nėra nacionaliniai, Europos ar tarptautiniai 
standartai ir kurios atitinka II priede 
išdėstytus reikalavimus, IRT standartais.

Komisija valstybės narės, Direktyvoje 
2004/18/EB nurodytos valdžios institucijos 
siūlymu arba savo iniciatyva ir 
pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis bei 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis 
gali nuspręsti naudoti technines 
specifikacijas, kurios nėra nacionaliniai, 
Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, 
kaip IRT standartus.

Or. en

Pakeitimas 219
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnyje nurodyti IRT standartai yra 
bendrosios techninės specifikacijos, 
nurodytos direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB bei Reglamente (EB) 
Nr. 2342/2002.

Šio reglamento 9 straipsnyje nurodytos
IRT techninės specifikacijos yra 
bendrosios techninės specifikacijos, 
nurodytos direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB bei Reglamente (EB) 
Nr. 2342/2002.

Or. en

Pakeitimas 220
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnyje nurodyti IRT standartai yra 
bendrosios techninės specifikacijos, 
nurodytos direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB bei Reglamente (EB) 
Nr. 2342/2002.

9 straipsnyje nurodyti pripažinti IRT 
standartai yra bendrosios techninės 
specifikacijos, nurodytos direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB bei Reglamente 
(EB) Nr. 2342/2002.

Or. en

Pakeitimas 221
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
IRT standartų naudojimas socialinių 

paslaugų teikimo srityje, įskaitant 
sveikatos priežiūros paslaugas

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
paslaugoms taikomų standartų. Europos 
standartizacijos sistemoje atsižvelgiama į 
bendrąsias nuostatas, kuriomis 
sudaromos palankios sąlygos naudotis 
socialinėmis paslaugomis, įskaitant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 222
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos standartų arba Europos 
standartizacijos priemonių kokybės ir 
atitikties atitinkamai Sąjungos politikai ir 
teisės aktams tikrinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 
įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą, 
seminarus, vertinimus, lyginamąsias 
analizes, mokslinius tyrimus, laboratorinius 
tyrimus, tarplaboratorinius bandymus, 
atitikties vertinimą ir priemones, skirtas 
užtikrinti, kad būtų trumpinami Europos 
standartų arba Europos standartizacijos 
priemonių rengimo ir peržiūros 
laikotarpiai;

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 
įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą, 
seminarus, vertinimus, lyginamąsias 
analizes, mokslinius tyrimus, laboratorinius 
tyrimus, tarplaboratorinius bandymus, 
atitikties vertinimą ir priemones, skirtas 
užtikrinti, kad būtų trumpinami Europos 
standartų arba Europos standartizacijos 
priemonių rengimo ir peržiūros 
laikotarpiai, nepažeidžiant atvirumo, 
kokybės, skaidrumo ir visų 
suinteresuotųjų šalių sutarimo principų;

Or. en

Pakeitimas 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 
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įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą, 
seminarus, vertinimus, lyginamąsias 
analizes, mokslinius tyrimus, laboratorinius 
tyrimus, tarplaboratorinius bandymus, 
atitikties vertinimą ir priemones, skirtas 
užtikrinti, kad būtų trumpinami Europos 
standartų arba Europos standartizacijos 
priemonių rengimo ir peržiūros 
laikotarpiai;

įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą, 
apimančią ir tarptautinį 
bendradarbiavimą, seminarus, vertinimus, 
lyginamąsias analizes, mokslinius tyrimus, 
laboratorinius tyrimus, tarplaboratorinius 
bandymus, atitikties vertinimą ir 
priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų 
trumpinami Europos standartų arba 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo ir peržiūros laikotarpiai;

Or. en

Pakeitimas 225
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 
įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą, 
seminarus, vertinimus, lyginamąsias 
analizes, mokslinius tyrimus, laboratorinius 
tyrimus, tarplaboratorinius bandymus, 
atitikties vertinimą ir priemones, skirtas
užtikrinti, kad būtų trumpinami Europos 
standartų arba Europos standartizacijos 
priemonių rengimo ir peržiūros 
laikotarpiai;

c) su Europos standartizacija susiję 
parengiamieji arba papildomi darbai, 
įskaitant tyrimus, bendradarbiavimo veiklą 
(taip pat tarptautinį bendradarbiavimą), 
seminarus, vertinimus, lyginamąsias 
analizes, mokslinius tyrimus, laboratorinius 
tyrimus, tarplaboratorinius bandymus, 
atitikties vertinimą ir priemones, kuriomis, 
atsižvelgiant į techninius ir finansinius 
apribojimus, siekiama, kad būtų kuo 
labiau trumpinami Europos standartų arba 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo ir peržiūros laikotarpiai, tačiau 
nepažeidžiant atvirumo, kokybės, 
skaidrumo ir visų suinteresuotųjų šalių 
sutarimo principų;

Or. en

Pakeitimas 226
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą. 
Neįgaliesiems sudaromos vienodos 
sąlygos dalyvauti tokioje veikloje kaip ir 
visiems kitiems joje dalyvaujantiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, tarptautinį 
reguliavimo dialogą, techninio darbo 
apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

Or. en

Pakeitimas 228
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, tarptautinį ir 
reguliavimo dialogus, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

Or. en

Pakeitimas 229
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, standartizacijos 
srities veiklos koordinavimą, techninio 
darbo apdorojimą ir informacijos 
suinteresuotosioms šalims teikimą;

d) Europos standartizacijos institucijų 
centrinių sekretoriatų veikla, įskaitant 
politikos formavimą, tarptautinį 
bendradarbiavimą ir dialogą standartų 
srityje, standartizacijos srities veiklos 
koordinavimą, techninio darbo apdorojimą 
ir informacijos suinteresuotosioms šalims 
teikimą;

Or. en

Pakeitimas 230
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Europos standartų arba Europos
standartizacijos priemonių, naudojamų 
prisidedant prie Sąjungos politikos ir teisės 
aktų įgyvendinimo, vertimas, prireikus, į 

e) Europos standartų arba Europos 
standartizacijos priemonių, naudojamų 
prisidedant prie Sąjungos politikos ir teisės 
aktų įgyvendinimo, vertimas į oficialiąsias 



AM\891450LT.doc 93/113 PE480.857v01-00

LT

oficialiąsias Sąjungos kalbas, kurios nėra 
Europos standartizacijos institucijų darbo 
kalbos, arba, pateisinamais atvejais, į kitas 
kalbas nei oficialiosios Sąjungos kalbos;

Sąjungos kalbas, kurios nėra Europos 
standartizacijos institucijų darbo kalbos, 
arba, pateisinamais atvejais, į kitas kalbas 
nei oficialiosios Sąjungos kalbos;

Or. el

Pakeitimas 231
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir 
informacijos apie geriausią patirtį rengimą 
ir informuotumo didinimą;

f) prieinamos informacijos, skirtos 
Europos standartams arba Europos 
standartizacijos priemonėms aiškinti ir 
supaprastinti, rengimas, įskaitant naudotojų 
vadovų ir informacijos apie geriausią 
patirtį rengimą ir informuotumo didinimą. 
Tokia informacija ir medžiaga turi būti 
prieinama neįgaliesiems;

Or. en

Pakeitimas 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir 
informacijos apie geriausią patirtį rengimą 
ir informuotumo didinimą;

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir 
informacijos apie geriausią patirtį rengimą 
ir informuotumo didinimą. Neįgaliesiems 
sudaromos sąlygos susipažinti su tokia 
informacija ir medžiaga prieinamu 
elektroniniu formatu ir (arba) kitu 
prieinamu formatu;
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Or. en

Pakeitimas 233
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir 
informacijos apie geriausią patirtį rengimą 
ir informuotumo didinimą;

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų, 
standartų santraukų ir informacijos apie 
geriausią patirtį rengimą ir informuotumo 
didinimą;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl sudėtingų standartų ir išteklių ar žinių trūkumo mažosios įmonės dažnai gali atsisakyti 
juos taikyti. Todėl reikia parengti santraukas, kuriose būtų pateikiama tinkama informacija, 
kad būtų lengviau taikyti standartus.

Pakeitimas 234
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir
informacijos apie geriausią patirtį
rengimą ir informuotumo didinimą;

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir pateikti 
supaprastinta tvarka, rengimas, pvz.,
naudotojų vadovų, standartų santraukų,
geriausios patirties pavyzdžių rinkinių, 
informuotumo didinimo strategijų ir 
mokymo programų forma;

Or. el



AM\891450LT.doc 95/113 PE480.857v01-00

LT

Pakeitimas 235
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nemokamas suderintų standartų 
platinimas;

Or. en

Pagrindimas

Jei Europos teisės aktuose nustatyta, kad standartai yra privalomi de facto, kaip „suderintų 
standartų“ atveju, turėtų būti galimybė juos gauti nemokamai. Geležinkelių sektoriuje 
suderinti standartai rengiami su prielaida, kad jie atitinka techninės sąveikos specifikacijas 
(TSS), grindžiamas direktyva dėl geležinkelių sistemos sąveikos (2008/5). Dėl „beveik 
privalomo“ pobūdžio šie standartai turėtų būti nemokami.

Pakeitimas 236
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisinės ir techninės ekspertų žinios, 
įskaitant tyrimus, susijusios su Europos 
standartų ir Europos standartizacijos 
priemonių poreikio vertinimu ir jų 
rengimu;

b) teisinės ir techninės ekspertų žinios, 
įskaitant tyrimus, susijusius su Europos 
standartų ir Europos standartizacijos 
priemonių poreikio vertinimu ir jų 
rengimu, arba ekspertų mokymą;

Or. fr

Pakeitimas 237
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dotacijos konkretiems veiksmams; a) dotacijos konkretiems veiksmams
remiantis preliminariuoju metiniu darbo 
planu, kurį pateikia Europos 
standartizacijos organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 238
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos dotacijos Europos 
standartizacijos institucijoms ir III priede 
nurodytoms organizacijoms pagal 
Reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 nustatytas taisykles. 
Atnaujinant veiklos dotacijas jos 
automatiškai nemažinamos.

b) veiklos dotacijos Europos 
standartizacijos organizacijoms ir III 
priede nurodytoms organizacijoms pagal 
Reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 nustatytas taisykles. 
Atnaujinant veiklos dotacijas jos 
automatiškai nemažinamos.

Or. en

Pakeitimas 239
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad pasiūlymai dėl 
dotacijų konkretiems veiksmams ir veiklos 
dotacijų būtų įvertinti per du mėnesius 
nuo tada, kai juos pateikia Europos 
standartizacijos organizacijos, ir kad 
patvirtinus pasiūlymus sutartys būtų 
pasirašytos per du tolesnius mėnesius.
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Or. en

Pakeitimas 240
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sprendžia dėl 1 ir 2 dalyse 
nurodytos finansavimo tvarkos, dotacijų 
sumų ir, prireikus, didžiausios finansavimo 
procentinės dalies pagal veiklos rūšis.

3. Komisija susitaria su Europos 
standartizacijos organizacijomis dėl 1 ir 
2 dalyse nurodytos finansavimo tvarkos, 
dotacijų sumų ir, prireikus, didžiausios 
finansavimo procentinės dalies pagal 
veiklos rūšis. Toks susitarimas 
grindžiamas daugiamečiu finansiniu 
planu, pateikiant aiškias rekomendacijas, 
kurios taikomos visoms susijusioms 
Komisijos tarnyboms.

Or. en

Pakeitimas 241
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sprendžia dėl 1 ir 2 dalyse 
nurodytos finansavimo tvarkos, dotacijų 
sumų ir, prireikus, didžiausios finansavimo 
procentinės dalies pagal veiklos rūšis.

3. Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos institucijomis, sprendžia 
dėl 1 ir 2 dalyse nurodytos finansavimo 
tvarkos, dotacijų sumų ir, prireikus, 
didžiausios finansavimo procentinės dalies 
pagal veiklos rūšis.

Or. en

Pakeitimas 242
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Be to, neatsižvelgiant į tai, kas 
pirmiau nurodyta, Komisija susitaria dėl 
metiniame darbo plane skiriamos 
finansavimo procentinės dalies, 
tenkančios dotacijoms konkretiems 
veiksmams.

Or. en

Pakeitimas 243
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios šalys 
tinkamai atstovaujamos vykdant Europos 
standartizaciją, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje.

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios šalys 
tinkamai atstovaujamos vykdant Europos 
standartizaciją, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje, jeigu šios suinteresuotosios šalys 
turi atitinkamų ekspertų ir jie pageidauja 
dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 244
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios šalys 
tinkamai atstovaujamos vykdant Europos 

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios šalys 
tinkamai atstovaujamos ir dalyvauja 
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standartizaciją, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje.

vykdant Europos standartizaciją, kaip 
nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 245
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios 
šalys tinkamai atstovaujamos vykdant 
Europos standartizaciją, kaip nurodyta 
5 straipsnio 1 dalyje.

b) Europos standartizacijos organizacijos 
sudaro tinkamas sąlygas MVĮ, vartotojų 
organizacijoms, darbuotojams ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosioms 
šalims dalyvauti ir jos yra tinkamai 
atstovaujamos vykdant Europos 
standartizaciją, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priderinti II priede pateiktų IRT srities 
standartų pripažinimo kriterijus prie 
techninių pokyčių;

b) priderinti II priede pateiktų IRT srities 
techninių specifikacijų naudojimo
kriterijus prie techninių pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 247
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sprendimai, nurodyti a ir b 
punktuose, priimami pasikonsultavus su 
Europos standartų organizacijomis ir 6 
straipsnio 2a dalyje nurodytu Europos 
strateginiu standartizacijos sistemos 
forumu.

Or. en

Pakeitimas 248
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sprendimai, nurodyti a ir b 
punktuose, priimami pasikonsultavus su 
Europos standartų organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimai yra labai svarbūs standartizacijos sistemoje, todėl turi būti įtraukiamos Europos 
standartizacijos organizacijos.

Pakeitimas 249
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011. Komitetas ne rečiau kaip du 
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kartus per metus susitinka su Europos ir 
nacionalinėmis standartizacijos 
organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimai yra labai svarbūs standartizacijos sistemoje, todėl turi būti įtraukiamos Europos 
standartizacijos organizacijos.

Pakeitimas 250
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Įvairių suinteresuotųjų šalių platforma

1. Sukuriama įvairių suinteresuotųjų 
šalių platforma, kurios užduotis – patarti 
Komisijai ir 18 straipsnyje nurodytam 
komitetui dėl klausimų, susijusių su 
Europos standartizacijos politikos 
įgyvendinimu, atsižvelgiant į norminį 
standartizacijos pobūdį, jos ekonominį ir 
socialinį poveikį.
2. Įvairių suinteresuotųjų šalių platformą 
sudaro:
a) valstybių narių valdžios institucijų 
atstovai;
b) III priede nurodytos Europos 
organizacijos;
c) Europos standartizacijos organizacijos;
d) pramonės ir visuomeninėms 
suinteresuotosioms šalims atstovaujančios 
Europos organizacijos.
3. Su įvairių suinteresuotųjų šalių 
platforma konsultuojamasi šiais atvejais:
a) rengiant prašymus dėl naujų standartų 
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Europos standartizacijos organizacijoms 
pagal 7 straipsnio 1 dalį;
b) kai susijusios suinteresuotosios šalys,
įskaitant rinkos priežiūros institucijas, 
nustato standartų trūkumus.  

Or. en

Pakeitimas 251
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos standartizacijos institucijos 
Komisijai siunčia metinę šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje 
pateikiama išsami informacija apie:

1. Europos standartizacijos institucijos 
Komisijai siunčia metinę šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje 
pateikiama informacija apie:

Or. en

Pakeitimas 252
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Persvarstymas

Šis reglamentas persvarstomas praėjus 
penkeriems metams nuo jo įsigaliojimo 
siekiant įvertinti pažangą įgyvendinant 
jame nustatytus tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 253
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 6 straipsnio 3 dalyje pirma įtrauka 
išbraukiama;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nurodytas straipsnis susijęs su mandatais. Šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto 7 straipsnyje nebeliko mandatų sąvokos, o esant trumpesniam nei vieno mėnesio 
laikotarpiui Europos standartizacijos organizacijoms (ESO) nelieka laiko naudingoms 
konsultacijoms su NVO. Iki šiol su geležinkelių sektoriumi susijusios standartizacijos 
mandatai buvo patvirtinami dviejų komitetų posėdyje: pateikiant vietinio komiteto nuomonę ir 
gaunant Standartų ir techninių reglamentų komiteto patvirtinimą.

Pakeitimas 254
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių standartizacijos institucijų
sąrašą ir jo atnaujinimus Komisija skelbia
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Suderinusi su Europos standartizacijos 
organizacijomis Komisija skelbia 
nacionalinių standartizacijos organizacijų
sąrašą ir jo atnaujinimus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Prieš atlikdama atnaujinimus Komisija turėtų konsultuotis su ESO. Šiuo derinimu 
užtikrinamas sistemos suderinamumas ir nacionalinio delegavimo principo taikymo 
nuoseklumas.
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Pakeitimas 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių standartizacijos institucijų
sąrašą ir jo atnaujinimus Komisija skelbia
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis Komisija 
skelbia nacionalinių standartizacijos
organizacijų sąrašą ir jo atnaujinimus savo 
tinklalapyje ir Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT SRITIES TECHNINIŲ 
SPECIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO
REIKALAVIMAI

IRT SRITIES TECHNINIŲ 
SPECIFIKACIJŲ NAUDOJIMO
REIKALAVIMAI

Or. en

Pakeitimas 257
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės specifikacijos parengtos 
remiantis atviru sprendimų priėmimu, 
kuriame gali dalyvauti visi rinkos ar rinkų, 
kurioms standartas turi poveikio, veiklos 
vykdytojai.

Techninės specifikacijos parengtos 
remiantis atviru sprendimų priėmimu, 
kuriame gali dalyvauti visos rinkos ar 
rinkų, kurioms techninė specifikacija turi 
poveikio, suinteresuotosios šalys.
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Or. en

Pakeitimas 258
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 punkto c papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) Pasirūpinta, kad pusiausvyrai užtikrinti 
dalyvautų visų kategorijų suinteresuotosios 
šalys.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 259
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tinkamas atstovavimas:
i) techninės specifikacijos parengtos 
dalyvaujant visoms suinteresuotosioms 
šalims;
ii) proporcingai atstovauta visų kategorijų 
suinteresuotosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Teisė naudotis specifikacijų (c) Teisė naudotis specifikacijų 
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įgyvendinimui būtinomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis pareiškėjams 
suteikiama (sąžiningu) pagrįstu ir 
nediskriminaciniu pagrindu ((F)RAND), 
t. y. intelektinės nuosavybės teisės turėtojo 
nuožiūra teisė naudotis būtinomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis gali būti 
suteikta nemokamai.

įgyvendinimui būtinomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis pareiškėjams 
suteikiama (sąžiningu) pagrįstu ir 
nediskriminaciniu pagrindu ((F)RAND), 
t. y. teisė naudotis būtinomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis gali būti suteikta 
nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) suderinamumas: 
specifikacijos neprieštarauja 
galiojantiems Europos ar tarptautiniams 
standartams.

Or. en

Pagrindimas

Europos standartų suderinamumas ir jų naudojimas pasauliniu lygmeniu labai svarbus 
siekiant konkurencingumo ir inovacijų srities tikslų.

Pakeitimas 262
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Laikomasi nuoseklumo principo. 
Techninės specifikacijos neprieštarauja 
esamiems ar rengiamiems 
nacionaliniams, Europos ir 
tarptautiniams standartams ir jomis šie 
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standartai nedubliuojami.

Or. fr

Pakeitimas 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 punkto f b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) įteisinimo procesas: 
specifikacijos patvirtintos taikant 
įteisinimo procesą, įskaitant viešąją 
apklausą, kurioje dalyvavo Europos ir 
nacionalinės standartizacijos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad naujieji standartai atitiktų esamą sistemą ir kad nesuderinamais 
standartais nebūtų sudarytos kliūtys prekybai ir naujovėms. Šiuo atžvilgiu bus naudingas 
griežtas įteisinimo procesas.

Pakeitimas 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) MVĮ Europos standartizacijos veikloje 
atstovaujanti Europos organizacija:

a) amatininkus ir MVĮ Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos horizontali organizacija:

Or. en

Pakeitimas 265
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) MVĮ Europos standartizacijos veikloje 
atstovaujanti Europos organizacija:

a) MVĮ Europos standartizacijos veikloje 
atstovaujanti Europos ir nacionalinė
organizacija:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad standartizacijos projektai būtų arti rinkos ir pritaikomi praktiškai, dialogas dėl 
didesnio MVĮ ir jų atstovų įtraukimo į standartizacijos procesus turėtų būti vystomas taip, kad 
liktų galimybė nacionaliniu lygmeniu dalyvauti tiesiogiai, be tarptautinio filtravimo. 
Ligšiolinės MVĮ įtraukimo formos per nacionalines standartizacijos institucijas taip pat 
nereikėtų sumenkinti, inter alia, siekiant vystyti struktūrinį dialogą.

Pakeitimas 266
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo b punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos teisės aktais nustatytas tikslas ir 
veikla yra Europos lygmeniu atstovauti 
vartotojų interesams standartizacijos 
procese;

ii) jos teisės aktais nustatytas tikslas ir 
veikla yra Europos lygmeniu atstovauti 
vartotojų, įskaitant pažeidžiamus 
vartotojus, kurie visų pirma pažeidžiami 
dėl protinės ar fizinės negalios, amžiaus 
ar patiklumo, interesams standartizacijos 
procese;

Or. fr

Pakeitimas 267
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Socialinės srities interesams Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos organizacija:

d) Socialinės srities interesams Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos organizacija, suprantama kaip 
profesinė sąjunga arba darbuotojų 
interesams atstovaujanti organizacija:

Or. en

Pakeitimas 268
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Socialinės srities interesams Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos organizacija:

d) Darbuotojų interesams, susijusiems su 
sveikata ir sauga darbo vietoje, Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos organizacija:

Or. en

Pagrindimas

III priedo d punkto tikslas – įtraukti darbuotojų interesams, susijusiems su sveikata ir sauga 
darbo vietoje, standartizacijos veikloje atstovaujančią Europos organizaciją. Tačiau žodžiai 
„socialinės srities“ pernelyg platūs ir gali sukurti teisinį netikrumą. Pateikiamas atskiras 
pakeitimas, kuriuo įtraukiamos Europos organizacijos, atstovaujančios kitiems visuomenės 
interesams.

Pakeitimas 269
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra nevyriausybinė, nesiekianti pelno ir 
nepriklausoma nuo pramonės, komercinių 

i) yra nevyriausybinė, nesiekianti pelno, 
atstovaujamoji ir nepriklausoma nuo 
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ir verslo ar kitų konfliktinio pobūdžio 
interesų;

pramonės, komercinių ir verslo ar kitų 
konfliktinio pobūdžio interesų;

Or. en

Pakeitimas 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra nevyriausybinė, nesiekianti pelno ir 
nepriklausoma nuo pramonės, komercinių 
ir verslo ar kitų konfliktinio pobūdžio 
interesų;

i) yra nevyriausybinė, nesiekianti pelno, 
atstovaujamoji ir nepriklausoma nuo 
pramonės, komercinių ir verslo ar kitų 
konfliktinio pobūdžio interesų;

Or. en

Pakeitimas 271
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams interesams standartizacijos 
procese;

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams ir pažeidžiamų grupių, pvz., 
neįgaliųjų, interesams standartizacijos 
procese;

Or. en

Pakeitimas 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams interesams standartizacijos 
procese;

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams ir ypač pažeidžiamiausių 
grupių, pvz., neįgaliųjų, interesams 
standartizacijos procese;

Or. en

Pakeitimas 273
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams interesams standartizacijos 
procese;

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams pažeidžiamų grupių, pvz., 
neįgaliųjų, interesams standartizacijos 
procese;

Or. el

Pakeitimas 274
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams interesams standartizacijos 
procese;

ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
darbuotojų interesams standartizacijos 
procese;

Or. en
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Pagrindimas

III priedo d punkto tikslas – įtraukti darbuotojų interesams, susijusiems su sveikata ir sauga 
darbo vietoje, standartizacijos veikloje atstovaujančią Europos organizaciją. Tačiau žodžiai 
„socialinės srities“ pernelyg platūs ir gali sukurti teisinį netikrumą. Pateikiamas atskiras 
pakeitimas, kuriuo įtraukiamos Europos organizacijos, atstovaujančios kitiems visuomenės 
interesams.

Pakeitimas 275
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ją ne mažiau kaip dviejų trečdalių 
valstybių narių nacionalinės ne pelno 
socialinės organizacijos įpareigojo 
Europos lygmeniu atstovauti socialiniams
interesams standartizacijos procese.

iii) ją ne mažiau kaip dviejų trečdalių 
valstybių narių nacionalinės ne pelno 
darbuotojų organizacijos įpareigojo 
Europos lygmeniu atstovauti darbuotojų
interesams standartizacijos procese.

Or. en

Pagrindimas

III priedo d punkto tikslas – įtraukti darbuotojų interesams, susijusiems su sveikata ir sauga 
darbo vietoje, standartizacijos veikloje atstovaujančią Europos organizaciją. Tačiau žodžiai 
„socialinės srities“ pernelyg platūs ir gali sukurti teisinį netikrumą. Pateikiamas atskiras 
pakeitimas, kuriuo įtraukiamos Europos organizacijos, atstovaujančios kitiems visuomenės 
interesams.

Pakeitimas 276
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Kitiems socialinės srities interesams 
nei paminėti b, c ir d punktuose Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
Europos organizacija:
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i) nepriklausoma nuo pramonės, 
komercinių ir verslo ar kitų konfliktinio 
pobūdžio interesų;
ii) jos įstatuose nustatytas tikslas ir veikla 
yra Europos lygmeniu atstovauti 
socialiniams interesams standartizacijos 
procese;
iii) ją ne mažiau kaip dviejų trečdalių 
valstybių narių nacionalinės ne pelno 
socialinės organizacijos įpareigojo 
Europos lygmeniu atstovauti socialiniams 
interesams standartizacijos procese.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaroma galimybė Europos Sąjungai kurti ir ateityje remti kitas Europos 
organizacijas, atstovaujančias socialiniams interesams, kurie šiuo metu nėra aptariami III 
priede, jeigu jie atitinka jame išdėstytus kriterijus.


