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Grozījums Nr. 66
Christel Schaldemose

Normatīvas rezolūcijas projekts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. 
Standartiem ir ievērojama pozitīva 
ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā. 
Standarti var saglabāt un uzlabot kvalitāti, 
sniegt informāciju un nodrošināt 
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. 
Standartiem ir ievērojama pozitīva 
ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā un it 
sevišķi patērētājus. Standarti var saglabāt 
un uzlabot kvalitāti, sniegt informāciju un 
nodrošināt sadarbspēju un saderību, 
nodrošinot lielāku drošumu un dodot 
lielāku labumu patērētājiem.

Or. pt

Pamatojums

Patērētāju aizsardzībai un ražojumu drošībai vienmēr būtu jābūt aktuāliem jautājumiem, lai 
tiktu nostiprināta Eiropas konkurētspēja un vienotais tirgus.

Grozījums Nr. 67
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz (2) Eiropas standartizācija var arī palīdzēt



PE480.857v01-00 4/113 AM\891450LV.doc

LV

uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. 
Standartiem ir ievērojama pozitīva 
ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā. 
Standarti var saglabāt un uzlabot kvalitāti, 
sniegt informāciju un nodrošināt
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. Standarti 
sekmē ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū 
un var veicināt jaunu un uzlabotu 
ražojumu izstrādi vai tirgu attīstību un 
piegādes nosacījumu pilnveidi. Standarti 
tādējādi parasti palielina konkurenci un 
samazina izlaides un pārdošanas izmaksas, 
labvēlīgi ietekmējot tautsaimniecību 
kopumā. Standarti var palīdzēt saglabāt un 
uzlabot kvalitāti un apliecināt sadarbspēju 
un saderību.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas standarti arī turpmāk būtu 
jāpieņem Eiropas standartizācijas 
institūcijām — Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtam (ETSI).

(3) Eiropas standarti arī turpmāk būtu 
jāpieņem Eiropas standartizācijas 
institūcijām — Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtam (ETSI), vienlaikus nodrošinot, 
ka procesā augšupēji tiek iesaistītas 
ieinteresēto personu grupas, tostarp MVU 
un patērētāju aizsardzības struktūru 
pārstāvji, un ka tiek uzklausīti viņu 
viedokļi.

Or. de
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Grozījums Nr. 69
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas standarti arī turpmāk būtu 
jāpieņem Eiropas standartizācijas 
institūcijām — Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtam (ETSI).

(3) Eiropas standartizācijas sistēmai būtu 
jāturpina būt brīvprātīgam un tirgus 
virzītam procesam, kura pamatā ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteiktie principi saistībā ar Nolīgumu 
par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā. 
Eiropas standarti arī turpmāk būtu 
jāpieņem Eiropas standartizācijas 
institūcijām — Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtam (ETSI).

Or. en

Pamatojums

Komisijas paziņojumā „Eiropas standartu stratēģisks redzējums” ((2011)311 galīgā 
redakcija) PTO Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā min kā starptautisku 
vienošanos, kuras pamatā ir standartizācijas pamatprincipi. Šīs regulas kontekstā un saskaņā 
ar ES centieniem veicināt sadarbību starptautisko standartu jomā būtu jāmin starptautiski 
atzīti PTO kritēriji. Jaunu principu uzskaitīšana var būt pretrunā šādiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 70
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas standartiem ir ļoti svarīga 
nozīme iekšējā tirgū galvenokārt kā 
līdzeklim, kas ļauj pamatot pieņēmumu par 
to, ka ražojums, kurus paredzēts darīt 
pieejamus tirgū, atbilst pamatprasībām, kas 
attiecas uz šiem ražojumiem un ir noteiktas 

(4) Eiropas standartiem ir ļoti svarīga 
nozīme iekšējā tirgū, piemēram, kā 
līdzeklim, kas ļauj pamatot pieņēmumu par 
to, ka ražojums, kurus paredzēts darīt 
pieejamus tirgū, atbilst pamatprasībām, kas 
attiecas uz šiem ražojumiem un ir noteiktas 
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Savienības saskaņošanas tiesību aktos. Savienības saskaņošanas tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa standartu nenodrošina tiešu atbalstu Eiropas politikas virzieniem un tiesību 
aktiem, tādēļ teksts ir maldinošs.

Grozījums Nr. 71
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Eiropas Parlamentam un Padomei 
būtu jāievēro precizitāte, nosakot 
pamatprasības Savienības tiesību aktos, ar 
ko saskaņo ražojumu tirdzniecības 
nosacījumus, lai izvairītos no tā, ka 
standartu izstrādātāji nepareizi interpretē 
tiesību aktos noteiktos mērķus un 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Skatiet 15. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni (A7-
0276/2010).

Grozījums Nr. 72
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums

(5.a) Eiropas Parlamenta 2010. gada 
21. oktobra rezolūcijā par Eiropas 
standartizācijas nākotni ir ierosināts 
būtisks skaits ieteikumu, kas attiecas uz
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Eiropas standartizācijas sistēmas 
pārskatīšanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Izstrādājot saskaņotus standartus, 
Komisijai vienmēr būtu jāievēro 
proporcionalitātes princips; būtu 
jāizvairās no standartiem, kas politikā 
neiesaistītiem cilvēkiem šķiet bezjēdzīgi 
un neizprotami.

Or. de

Grozījums Nr. 74
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū5 ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti. 
Tajā dalībvalstīm noteikts pienākums 
sadarbībā ar Komisiju veicināt brīvprātīgu
Eiropas standartu izstrādi, lai veicinātu 
dažādu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju 
sniegto pakalpojumu saderību, 
informācijas sniegšanu saņēmējam un 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū5 ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti, 
izņemot veselības aprūpes un 
farmaceitiskos pakalpojumus, kurus 
sniedz veselības aprūpes profesionāļi. Tajā 
dalībvalstīm noteikts pienākums sadarbībā 
ar Komisiju veicināt brīvprātīgu Eiropas 
standartu izstrādi, lai veicinātu dažādu 
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pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 
pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem.

dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju sniegto 
pakalpojumu saderību, informācijas 
sniegšanu saņēmējam un pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 
pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem.

__________________
1 OV L, 27.12.2006. 

Or. en

Grozījums Nr. 75
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti. 
Tajā dalībvalstīm noteikts pienākums 
sadarbībā ar Komisiju veicināt brīvprātīgu 
Eiropas standartu izstrādi, lai veicinātu 
dažādu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju 
sniegto pakalpojumu saderību, 
informācijas sniegšanu saņēmējam un 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti, 
izņemot medicīniskos un farmaceitiskos 
pakalpojumus, kurus sniedz veselības 
aprūpes profesionāļi. Tajā dalībvalstīm 
noteikts pienākums sadarbībā ar Komisiju 
veicināt brīvprātīgu Eiropas standartu 
izstrādi, lai veicinātu dažādu dalībvalstu 
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pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 
pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem.

pakalpojumu sniedzēju sniegto 
pakalpojumu saderību, informācijas 
sniegšanu saņēmējam un pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 
pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Toine Manders

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti. 
Tajā dalībvalstīm noteikts pienākums 
sadarbībā ar Komisiju veicināt brīvprātīgu 
Eiropas standartu izstrādi, lai veicinātu 
dažādu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju 
sniegto pakalpojumu saderību, 
informācijas sniegšanu saņēmējam un 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū ir vispārīgi noteikumi, kas 
pakalpojumu sniedzējiem atvieglo 
uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
brīvas aprites izmantošanu, vienlaikus 
saglabājot pakalpojumu augstu kvalitāti. 
Tajā dalībvalstīm noteikts pienākums 
sadarbībā ar Komisiju veicināt brīvprātīgu 
Eiropas standartu izstrādi, lai veicinātu 
dažādu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju 
sniegto pakalpojumu saderību, 
informācijas sniegšanu saņēmējam un 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Taču 
Direktīva 98/34/EK attiecas tikai uz 
ražojumu standartiem, bet tieši neaptver 
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pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem.

pakalpojumu standartus. Tomēr iekšējā 
tirgus realitātē robeža starp precēm un 
pakalpojumiem arvien vairāk izzūd. Praksē 
ražojumu standartus un pakalpojumu 
standartus ne vienmēr ir iespējams skaidri 
nošķirt. Daudziem ražojumu standartiem ir 
pakalpojumu komponents, bet 
pakalpojumu standarti bieži daļēji attiecas 
arī uz ražojumiem. Tāpēc tiesiskais 
regulējums jāpielāgo šiem jaunajiem 
apstākļiem, attiecinot tā darbības jomu arī 
uz pakalpojumu standartiem, tostarp 
sociālajiem pakalpojumiem un veselības 
aprūpes pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Būtu pienācīgi jāņem vērā jau spēkā 
esošie Savienības tiesību akti par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, it sevišķi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū1 1. panta 6. 
un 7. punkta noteikumi par darba 
tiesībām.
__________________
1 OV L, 27.12.2006. 

Or. en

Grozījums Nr. 78
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Šīs regulas noteikumi neskar 
attiecības starp sociālajiem partneriem, 
tostarp tiesības organizēt sarunas par 
koplīgumiem un noslēgt tos, tiesības rīkot 
streikus un protesta akcijas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksēm, kuras 
nav pretrunā Savienības tiesību aktiem. Šī 
regula neskar dalībvalstu tiesību aktus
sociālā nodrošinājuma jomā.

Or. en

(Skatiet Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK 
14. apsvērumu.)

Grozījums Nr. 79
Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Brīvprātīgu pakalpojumu standartu 
izstrādes procesam vajadzētu būt tirgus 
virzītam, dominējot tirgus dalībnieku un 
standartu tieši vai netieši skarto ieinteresēto 
personu vajadzībām, un tajā būtu jāņem 
sabiedrības intereses un jāpamatojas uz 
konsensu. Standartiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pakalpojumiem, kas saistīti 
ar ražojumiem un procesiem.

(8) Brīvprātīgu pakalpojumu standartu 
izstrādes procesam vajadzētu būt tirgus 
virzītam, dominējot tirgus dalībnieku un 
standartu tieši vai netieši skarto ieinteresēto 
personu vajadzībām, un tajā būtu jāņem 
sabiedrības intereses un jāpamatojas uz 
konsensu. Standartiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pakalpojumiem, kas saistīti 
ar ražojumiem un procesiem. Tādēļ šiem 
standartiem nebūtu jāattiecas uz tādu 
pakalpojumu kvalitāti, ko sniedz brīvās 
profesijas pārstāvis Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu izpratnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Šī regula attiecas uz tādu 
pakalpojumu standartizāciju, kas saistīti 
ar precēm vai digitālo saturu, piemēram, 
uzstādīšana, apkope, remonts vai cita 
veida apstrāde. Taču tā neattiecas uz 
Direktīvā 2005/36/EK noteikto 
intelektuālo un konceptuālo pakalpojumu 
standartizāciju, kā arī uz sociālo, 
veselības aprūpes vai farmaceitisko 
pakalpojumu standartizāciju. Šos 
pakalpojumu sniedz cilvēki, kas saņēmuši 
attiecīgu profesionālo kvalifikāciju, 
saskaņā ar savām individuālajām spējām, 
atbildību un profesionālo neatkarību, kā 
arī klientu un sabiedrības interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savienībā nacionālos standartus 
pieņem nacionālās standartizācijas 
institūcijas, tāpēc standarti varētu 
savstarpēji konfliktēt un radīt tehniskus 
šķēršļus iekšējā tirgū. Tāpēc iekšējā tirgus 
labad un lai Savienībā nodrošinātu 
standartizācijas efektivitāti, būtu jāsaglabā 
regulārā informācijas apmaiņa par 
pašreizējo un turpmāko standartizācijas 
darbu, kas notiek nacionālo standartizācijas 
institūciju, Eiropas standartizācijas 
institūciju un Komisijas starpā. Šī 

(10) Savienībā nacionālos standartus 
pieņem nacionālās standartizācijas 
institūcijas, tāpēc standarti varētu 
savstarpēji konfliktēt un radīt tehniskus 
šķēršļus iekšējā tirgū. Tāpēc iekšējā tirgus 
labad un lai Savienībā nodrošinātu 
standartizācijas efektivitāti, būtu jāsaglabā 
regulārā informācijas apmaiņa par 
pašreizējo un turpmāko standartizācijas 
darbu, kas notiek nacionālo standartizācijas 
institūciju, Eiropas standartizācijas 
institūciju un Komisijas starpā, ietverot 
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informācijas apmaiņa būtu jāsaskaņo ar 
3. pielikuma noteikumiem Nolīgumā par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā, kas 
apstiprināts ar Padomes 1979. gada 
10. decembra Lēmumu 80/271/EEK par 
daudzpusēju nolīgumu slēgšanu, kuri izriet 
no 1973.–1979. gada tirdzniecības 
sarunām.

noteikumus, ko paredz vienošanās par 
bezdarbību un kas piemērojami 
nacionālajām standartizācijas 
organizācijām saistībā ar Eiropas 
standartizācijas organizāciju regulējumu. 
Šī informācijas apmaiņa būtu jāsaskaņo ar 
3. pielikuma noteikumiem Nolīgumā par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā, kas 
apstiprināts ar Padomes 1979. gada 
10. decembra Lēmumu 80/271/EEK par 
daudzpusēju nolīgumu slēgšanu, kuri izriet 
no 1973.–1979. gada tirdzniecības 
sarunām.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

(12) Lai gan standartus galvenokārt 
nosaka tirgus un ieinteresētās personas 
tos izmanto brīvprātīgi, tie var būtiski 
palīdzēt Eiropas politikā vispārīgi risināt 
tādas samilzušas sabiedrības problēmas kā 
klimata pārmaiņas, ilgtspējīga resursu 
izmantošana, novecošana, invaliditāte, 
patērētāju aizsardzība, darba ņēmēju 
drošība un nosacījumi, sociālā iekļaušana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 83
António Fernando Correia De Campos



PE480.857v01-00 14/113 AM\891450LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
21. gadsimta problēmas kā globalizācija, 
ekonomikas un finanšu krīze, klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana, 
sabiedrības novecošana, iekšējā tirgus 
nepilnības un inovācija. Virzoties uz 
precēm un tehnoloģijām attiecināmu 
Eiropas vai starptautisku standartu izstrādi 
šajos tirgos, kas izplešas, Eiropa varētu 
radīt konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību, it 
sevišķi MVU, kuri veido lielu daļu no 
Eiropas uzņēmējdarbības.

Or. pt

Pamatojums

Lai sevi pozicionētu pasaulē, 21. gadsimtā ES ir saskārusies ar dažādām problēmām, it 
sevišķi saistībā ar tās rūpniecības un konkurētspējas nostiprināšanu. MVU, kas ir Eiropas 
uzņēmējdarbības stūrakmens, būtu aktīvi jāiesaista visā standartizācijas procesā.

Grozījums Nr. 84
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana, 
novecošana un inovācija. Virzoties uz 
precēm un tehnoloģijām attiecināmu 
Eiropas vai starptautisku standartu izstrādi 
šajos tirgos, kas izplešas, Eiropa varētu 
radīt konkurences priekšrocības saviem 
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uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību. uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību, kā 
arī saglabāt dabas resursus un sekmēt 
sociālo iekļaušanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana, 
novecošana, personu ar invaliditāti 
integrācija, sociālā integrācija un 
inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 
kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

Or. el

Grozījums Nr. 86
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana 
un inovācija. Virzoties uz precēm un 
tehnoloģijām attiecināmu Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādi šajos tirgos, 

(12) Standarti var palīdzēt Eiropas politikā 
vispārīgi risināt tādas samilzušas 
sabiedrības problēmas kā klimata 
pārmaiņas, ilgtspējīga resursu izmantošana, 
novecošana, sociālā iekļaušana, 
invaliditāte un inovācija. Virzoties uz 
precēm un tehnoloģijām attiecināmu 



PE480.857v01-00 16/113 AM\891450LV.doc

LV

kas izplešas, Eiropa varētu radīt 
konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

Eiropas vai starptautisku standartu izstrādi 
šajos tirgos, kas izplešas, Eiropa varētu 
radīt konkurences priekšrocības saviem 
uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums

(12.a) Neviena Savienības politikas un 
likumdošanas iniciatīva nedrīkstētu būt 
pretrunā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, ko Eiropas Savienība parakstīja 
2010. gada 23. decembrī, un it sevišķi tās 
3., 4. un 9. pantam. 

Or. en

Pamatojums

ES 2010. gada 23. decembrī pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par 
personu ar invaliditāti tiesībām (konvencija stājās spēkā 2011. gada 22. janvārī). Tas ir 
pirmais ES ratificētais līgums cilvēktiesību jomā un paredz, ka no šā brīža visām ES politikas 
un likumdošanas iniciatīvām jābūt saskaņā ar šo starptautisko konvenciju.

Grozījums Nr. 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums

(12.a) Neviena Savienības politikas un 
likumdošanas iniciatīva nedrīkstētu būt 
pretrunā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, ko Eiropas Savienība parakstīja 
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2010. gada 23. decembrī, un it sevišķi tās 
3., 4. un 9. pantam. 

Or. en

Pamatojums

ES 2010. gada 23. decembrī pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par 
personu ar invaliditāti tiesībām (konvencija stājās spēkā 2011. gada 22. janvārī). Tas ir 
pirmais ES ratificētais līgums cilvēktiesību jomā un paredz, ka no šā brīža visām ES politikas 
un likumdošanas iniciatīvām jābūt saskaņā ar šo starptautisko konvenciju.

Grozījums Nr. 89
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”), 
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv 
risks, ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās.

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumu konkurētspējai, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(turpmāk „MVU”). Tāpēc ir būtiski uzlabot 
to pārstāvību un līdzdalību standartizācijas 
procesā, jo īpaši tehniskajās komitejās.

Or. en

Pamatojums

Tas ir pieņēmums, kas neatspoguļo realitāti, kāda pastāv vairumā gadījumu, un par ko nav 
konkrētu liecību.

Grozījums Nr. 90
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”),
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās.

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumu konkurētspējai, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(turpmāk „MVU”), kuru dalība 
standartizācijas procesā ir būtiska, lai ES 
nodrošinātu tehnoloģiju progresu. Tāpēc 
standartizācijas noteikumiem būtu 
jāmudina MVU standartizācijas centienos 
aktīvi ieguldīt savus inovatīvos 
tehnoloģiju risinājumus. Turklāt ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”), 
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv 
risks, ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās.

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”). 
Tāpēc ir būtiski uzlabot MVU piekļuvi 
standartiem, kā arī to pārstāvību un 
līdzdalību standartizācijas procesā valsts 
līmenī, kur tie var īstenot efektīvāku 
rīcību, pateicoties mazākām izmaksām un 
valodas šķēršļu neesībai, saskaņā ar 
valstu deleģēšanas principu. Nacionālās 
standartizācijas organizācijas nodrošina, 
ka to delegāti Eiropas tehniskajās 
struktūrās ņem vērā MVU viedokļus.

Or. en



AM\891450LV.doc 19/113 PE480.857v01-00

LV

Grozījums Nr. 92
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”), 
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību
standartizācijas procesā, jo īpaši
tehniskajās komitejās.

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumu konkurētspējai, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(turpmāk „MVU”), kas diemžēl nav 
pienācīgi pārstāvēti vai iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir jāuzlabo
to līdzdalība valsts līmenī, kur tie var 
īstenot efektīvāku rīcību, pateicoties 
mazākām izmaksām un valodas šķēršļu 
neesībai, saskaņā ar valstu deleģēšanas 
principu. Standartizācijas noteikumiem 
būtu jāmudina MVU aktīvi veicināt 
inovatīvu tehnoloģiju risinājumu izstrādi 
standartizācijas procesam. Tāpēc ir 
svarīgi, lai šī regula uzlabo MVU 
pārstāvību un līdzdalību nacionālajās
tehniskajās komitejās un nodrošina, ka 
MVU var efektīvi piekļūt standartiem.

Or. el

Grozījums Nr. 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Šajā saistībā ir svarīgi sekmēt 
labāko prakšu apmaiņu starp 
nacionālajām standartizācijas 
organizācijām par to, kā vislabāk veicināt 
un uzlabot MVU līdzdalību 
standartizācijas darbībās.
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri parasti
ir vāji pārstāvēti jo īpaši Eiropas līmeņa 
standartizācijas darbībās. Tāpēc ar šo 
regulu būtu jānodrošina, ka Eiropas 
standartizācijas procesā MVU pienācīgi 
pārstāv atbilstoši kvalificētas struktūras.

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri dažās 
jomās ir vāji pārstāvēti jo īpaši Eiropas 
līmeņa standartizācijas darbībās. Tāpēc ar 
šo regulu būtu jāveicina un jāsekmē MVU 
pienācīga pārstāvība un līdzdalība Eiropas 
standartizācijas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un 
ieguldījuma nostiprināšana standartu 
izstrādē, atbalstot organizācijas, kas 
pārstāv patērētāju, vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, darba 
ņēmēju drošību un nosacījumus, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina visu ieinteresēto 
personu, kuras pārstāv sabiedrības un 
sociālās intereses, lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, darba 
ņēmēju, vides un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un 
ieguldījuma nostiprināšana standartu 
izstrādē, atbalstot organizācijas, kas 
pārstāv patērētāju, vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina visu attiecīgo 
ieinteresēto personu, kuras pārstāv 
sabiedrības un sociālās intereses, lomas 
un ieguldījuma nostiprināšana standartu 
izstrādē, atbalstot organizācijas, kas 
pārstāv patērētājus, vides aktīvistus un 
darba ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides, 
uzņēmumu un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides, 
uzņēmumu un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju intereses.

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un 
ieguldījuma nostiprināšana standartu 
izstrādē, atbalstot organizācijas, kas 
pārstāv patērētāju, vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina, ka tiek 
nostiprināta ieinteresēto personu, kuras 
pārstāv sabiedrības un sociālās intereses,
loma un ieguldījums standartu izstrādē, 
atbalstot organizācijas, kas pārstāv 
patērētājus, tostarp personas ar 
invaliditāti, vidi, darba ņēmējus un citus 
ieinteresētos sabiedrības pārstāvjus.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta 2010. gada 21. oktobra rezolūcijas par Eiropas 
standartizācijas nākotni 31. punktu.

Grozījums Nr. 100
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides, 
sabiedrības veselības un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Tā kā parasti šīs ieinteresētās 
personas aktīvi nepiedalās nacionālajās
standartizācijas darbībās vai nepiedalās 
tajās vispār, to efektīva dalība Eiropas 
līmenī nostiprinās Eiropas 
standartizācijas procesa nozīmi, 
pamatojoties uz valstu deleģēšanas 
principu, it sevišķi CEN un CENELEC 
standartu izstrādes procesā.
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Or. en

Pamatojums

Skatiet 31. un 34. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni 
(A7-0276/2010).

Grozījums Nr. 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.b) Lielākajā daļā dalībvalstu publiskā 
sektora iestādes izrāda visai mazu interesi 
par līdzdalību standartu izstrādes procesā, 
lai gan standartizācija ir svarīgs ES 
politikas un likumdošanas atbalsta 
instruments. Tāpēc ar šo regulu vajadzētu 
veicināt publiskā sektora iestāžu 
līdzdalību visās valstu tehniskajās 
komitejās, kuras iesaistās Komisijas 
pieprasīto Eiropas standartu izstrādāšanā 
vai pārskatīšanā. Valsts iestāžu līdzdalība 
ir lietderīga, lai tiesību akti pienācīgi 
funkcionētu jomās, uz kurām attiecas 
„jaunā pieeja”, un lai izvairītos no 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, kad tie jau ir pieņemti.

Or. en

Pamatojums

Publiskā sektora iestāžu līdzdalības veicināšana ir daudz reālāks mērķis nekā tās 
nodrošināšana, un tas joprojām atzīst šo iestāžu būtisko nozīmi.

Grozījums Nr. 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)



AM\891450LV.doc 25/113 PE480.857v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.b) Lielākajā daļā dalībvalstu publiskā 
sektora iestādes izrāda visai mazu interesi 
par līdzdalību standartu izstrādes procesā, 
lai gan standartizācija ir svarīgs 
Savienības politikas un likumdošanas 
atbalsta instruments. Tāpēc ar šo regulu 
vajadzētu veicināt publiskā sektora iestāžu 
līdzdalību visās valstu tehniskajās 
komitejās, kuras iesaistās Komisijas 
pieprasīto Eiropas standartu izstrādāšanā 
vai pārskatīšanā. Valsts iestāžu līdzdalība 
ir sevišķi svarīga, lai tiesību akti pienācīgi 
funkcionētu jomās, uz kurām attiecas 
„jaunā pieeja”, un lai izvairītos no 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, kad tie jau ir pieņemti.

Or. de

Pamatojums

Publiskā sektora iestāžu līdzdalība ir vajadzīga un atbilstīga, bet attiecīgie pasākumi būtu 
jāīsteno valsts līmenī. Nevajadzētu noteikt, ka tām ir jāiesaistās standartu izstrādē visos 
gadījumos, jo tas būtu pretrunā brīvprātīgas standartizācijas principam. Publiskā sektora 
iestāžu līdzdalība parasti tiktu noteikta saistībā ar jautājumiem, kas ir sabiedrības interesēs.

Grozījums Nr. 104
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.c) Valsts standartizācijas 
organizācijām mikrouzņēmumiem un 
maziem uzņēmumiem, patērētājiem, 
tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, vides 
aktīvistiem, darba ņēmējiem un citiem 
interesētiem sabiedrības pārstāvjiem būtu 
jānodrošina bezmaksas iespēja piedalīties 
to īstenotajās standartizācijas darbībās, lai 
uzlabotu šo grupu pārstāvību 
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standartizācijas procesā, it sevišķi 
tehniskajās komitejās. Lai gan bezmaksas 
iespēja piedalīties pati par sevi 
nenodrošina šo ieinteresēto personu 
aktīvu līdzdalību valsts standartizācijas 
darbībās, ir jāsamazina nevajadzīgie 
ierobežojumi, kas, iespējams, attur 
vājākas ieinteresētās personas no 
līdzdalības standartizācijas procesā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kas atspoguļo Parlamenta rezolūcijas par Eiropas standartizācijas nākotni 
41. punktu, neietekmēs nacionālo standartizācijas institūciju finansiālo stabilitāti, jo 
līdzdalības izmaksas, kuras attiecīgos gadījumos segs ierobežots skaits mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu, kā arī ieinteresēto sabiedrības pārstāvju, kas piedalās nacionālajās 
standartizācijas darbībās, neveido nacionālo standartizācijas institūciju ieņēmumu būtisku 
daļu.

Grozījums Nr. 105
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
15.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.d) Eiropas standartizācijas 
organizācijas nodrošina, ka to darbības, 
tehniskā darba īstenošana, kā arī Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas 
galīgie dokumenti ir vispārēji pieejami 
personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Cik iespējams standartos vajadzētu 
ņemt vērā ietekmi uz vidi ražojumu un 
pakalpojumu dzīves cikla laikā. Komisijas 
Kopīgais pētniecības centrs izstrādājis 
svarīgus sabiedrībai pieejamus 
instrumentus šādas ietekmes novērtēšanai 
dzīves cikla laikā.

(16) Standartos vajadzētu ņemt vērā 
ietekmi uz vidi ražojumu un pakalpojumu 
dzīves cikla laikā. Komisijas Kopīgais 
pētniecības centrs izstrādājis svarīgus 
sabiedrībai pieejamus instrumentus šādas 
ietekmes novērtēšanai dzīves cikla laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Vairākās direktīvās, ar kurām saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus, ir 
norādīts, ka Komisija var lūgt, lai Eiropas 
standartizācijas institūcijas pieņem 
saskaņotus Eiropas standartus, uz kuriem 
tiek pamatoti pieņēmumi par ražojumu 
atbilstību spēkā esošajām pamatprasībām. 
Tomēr daudzos no šiem tiesību aktiem ir 
iekļauti dažādi noteikumi par iebildumiem 
pret šiem standartiem, ja tie neaptver vai 
pilnīgi neaptver visas piemērojamās 
prasības. Atšķirīgi noteikumi, kas 
ekonomikas dalībniekiem un Eiropas 
standartizācijas institūcijām rada 
nenoteiktību, konkrēti ir iekļauti Padomes 
1989. gada 21. decembra 
Direktīvā 89/686/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
Padomes 1993. gada 5. aprīļa 
Direktīvā 93/15/EEK par noteikumu 
saskaņošanu attiecībā uz civilām 
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu 
tirgū un pārraudzību, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 23. marta 

(18) Vairākās direktīvās, ar kurām saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus, ir 
norādīts, ka Komisija var lūgt, lai Eiropas 
standartizācijas institūcijas pieņem 
saskaņotus Eiropas standartus, uz kuriem 
tiek pamatoti pieņēmumi par ražojumu 
atbilstību spēkā esošajām pamatprasībām. 
Tomēr daudzos no šiem tiesību aktiem ir 
iekļauti dažādi noteikumi par iebildumiem 
pret šiem standartiem, ja tie neaptver vai 
pilnīgi neaptver visas piemērojamās 
prasības. Atšķirīgi noteikumi, kas 
ekonomikas dalībniekiem un Eiropas 
standartizācijas institūcijām rada 
nenoteiktību, konkrēti ir iekļauti Padomes 
1989. gada 21. decembra 
Direktīvā 89/686/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
Padomes 1993. gada 5. aprīļa 
Direktīvā 93/15/EEK par noteikumu 
saskaņošanu attiecībā uz civilām 
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu 
tirgū un pārraudzību, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 23. marta 
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Direktīvā 94/9/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un 
aizsardzības sistēmām, kas paredzētas 
lietošanai sprādzienbīstamā vidē, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 
16. jūnija Direktīvā 94/25/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu 
kuģiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 29. jūnija Direktīvā 95/16/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz liftiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 29. maija 
Direktīvā 97/23/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/22/EK par 
mērinstrumentiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 23. maija 
Direktīvā 2007/23/EK par pirotehnisko 
izstrādājumu laišanu tirgū, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. 
septembra Direktīvā 2009/105/EK par 
vienkāršām spiedtvertnēm un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. 
aprīļa Direktīvā 2009/23/EK par 
neautomātiskiem svariem. Tāpēc šajā 
regulā jāiekļauj vienotā procedūra, kas 
paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ 
Padomes Lēmumu 93/465/EEK, un jāsvītro 
attiecīgie minēto direktīvu noteikumi.

Direktīvā 94/9/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un 
aizsardzības sistēmām, kas paredzētas 
lietošanai sprādzienbīstamā vidē, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 
16. jūnija Direktīvā 94/25/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu 
kuģiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 29. jūnija Direktīvā 95/16/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz liftiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 29. maija 
Direktīvā 97/23/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/22/EK par 
mērinstrumentiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 23. maija 
Direktīvā 2007/23/EK par pirotehnisko 
izstrādājumu laišanu tirgū, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. 
septembra Direktīvā 2009/105/EK par 
vienkāršām spiedtvertnēm un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. 
aprīļa Direktīvā 2009/23/EK par 
neautomātiskiem svariem. Tāpēc šajā 
regulā jāiekļauj vienotā procedūra, kas 
paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ 
Padomes Lēmumu 93/465/EEK, un jāsvītro 
attiecīgie minēto direktīvu noteikumi, 
papildus piešķirot Eiropas Parlamentam 
tiesības iebilst pret saskaņotu standartu, 
kurš neietver — vai pilnībā neietver —
visas attiecīgo tiesību aktu pamatprasības, 
ja tie ir pieņemti saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. en

(Skatiet 25. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni (A7-
0276/2010).
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Pamatojums

Tā kā parastajā likumdošanas procedūrā Eiropas Parlamentam ir tādas pašas tiesības, kā 
Padomei, ir pamatoti Eiropas Parlamentam papildus piešķirt tiesības iebilst pret saskaņotu 
standartu.

Grozījums Nr. 108
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumā 
Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido 
konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1926/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
rīcības programmu patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada 
līdz 2013. gadam), un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 23. maija Regulā 
(EK) Nr. 614/2007 par finanšu instrumentu 
videi (LIFE+) jau ir paredzēta iespēja 
finansiāli atbalstīt Eiropas organizācijas, 
kuras standartizācijā pārstāv MVU, 
patērētāju un vides intereses, bet īpašas 
dotācijas piešķir Eiropas organizācijām, 
kas standartizācijā pārstāv sociālās 
intereses. Finansējums, uz kuru attiecas 
Lēmums Nr. 1639/2006/EK, Lēmums 
Nr. 1926/2006/EK un Regula (EK) 
Nr. 614/2007, beigsies 2012. gada
31. decembrī. Lai Eiropas standartizācija 
virzītos uz priekšu, ir būtiski arī turpmāk 
veicināt un rosināt tādu Eiropas 
organizāciju aktīvu dalību, kuras pārstāv 
MVU, patērētājus, vides un sociālās 
intereses. Šādas organizācijas īsteno 
vispārējas Eiropas nozīmes mērķi un, 
ņemot vērā īpašās pilnvaras, ko tām 
devušas nacionālās bezpeļņas 

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Lēmumā 
Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido 
konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1926/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
rīcības programmu patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada 
līdz 2013. gadam), un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 23. maija Regulā 
(EK) Nr. 614/2007 par finanšu instrumentu 
videi (LIFE+) jau ir paredzēta iespēja 
finansiāli atbalstīt Eiropas organizācijas,
kuras standartizācijā pārstāv MVU, 
patērētāju un vides intereses, bet īpašas 
dotācijas piešķir Eiropas organizācijām, 
kas standartizācijā pārstāv sociālās 
intereses. Finansējums, uz kuru attiecas 
Lēmums Nr. 1639/2006/EK, Lēmums 
Nr. 1926/2006/EK un Regula (EK) 
Nr. 614/2007, beigsies 2012. gada 
31. decembrī. Lai Eiropas standartizācija 
virzītos uz priekšu, ir būtiski arī turpmāk 
veicināt un rosināt tādu Eiropas 
organizāciju aktīvu dalību, kuras pārstāv 
MVU, darba ņēmējus, patērētājus, vides 
un sociālās intereses. Šādas organizācijas 
īsteno vispārējas Eiropas nozīmes mērķi 
un, ņemot vērā īpašās pilnvaras, ko tām 
devušas nacionālās bezpeļņas 
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organizācijas, veido Eiropas tīklu, kurš 
pārstāv bezpeļņas organizācijas, kas 
darbojas dalībvalstīs, un veicina ar 
Līgumiem saderīgus principus un politikas 
virzienus. Ņemot vērā kontekstu, kurā 
darbojas Eiropas organizācijas, kas Eiropas 
standartizācijā pārstāv MVU, patērētājus, 
vides un sabiedrības intereses, un to 
statūtos noteiktos mērķus, tām ir pastāvīga 
Savienības darbībām un politikas 
virzieniem ļoti svarīga loma. Tāpēc 
Komisijai vajadzētu spēt arī turpmāk 
piešķirt dotācijas šīm institūcijām, darbības 
dotāciju gadījumā nepiemērojot ikgadējā 
samazinājuma principu, kas minēts 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
113. panta 2. punktā.

organizācijas, veido Eiropas tīklu, kurš 
pārstāv bezpeļņas organizācijas, kas 
darbojas dalībvalstīs, un veicina ar 
Līgumiem saderīgus principus un politikas 
virzienus. Ņemot vērā kontekstu, kurā 
darbojas Eiropas organizācijas, kas Eiropas 
standartizācijā pārstāv MVU, darba 
ņēmējus, patērētājus, vides un sabiedrības 
intereses, un to statūtos noteiktos mērķus, 
tām ir pastāvīga Savienības darbībām un 
politikas virzieniem ļoti svarīga loma. 
Tāpēc Komisijai vajadzētu spēt arī turpmāk 
piešķirt dotācijas šīm institūcijām, darbības 
dotāciju gadījumā nepiemērojot ikgadējā 
samazinājuma principu, kas minēts 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
113. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ja 
vien uz attiecīgo standartu vēl nav 
attiecināts pieņēmums par atbilstību 
pamatprasībām, kas noteiktas 
piemērojamajos saskaņotajos Savienības 
tiesību aktos.

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
ikgadējo Eiropas standartizācijas darbu 
un iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ja 
vien uz attiecīgo standartu vēl nav 
attiecināts pieņēmums par atbilstību 
pamatprasībām, kas noteiktas 
piemērojamajos saskaņotajos Savienības 
tiesību aktos.

Or. en



AM\891450LV.doc 31/113 PE480.857v01-00

LV

Grozījums Nr. 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī jau ir publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ja 
vien šāds lēmums varētu ietekmēt 
pieņēmumu par atbilstību piemērojamajām 
pamatprasībām.

(37) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī jau ir publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ja 
vien šāds lēmums varētu ietekmēt 
pieņēmumu par atbilstību piemērojamajām 
pamatprasībām. Valsts iestādēm būtu 
jāsniedz ieguldījums, standartizācijas 
procesā iesaistot savas nacionālās
standartizācijas organizācijas, lai pēc 
iespējas samazinātu standartu statusa 
izmaiņas pēc publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar ražojumiem un procesiem, kas 
atbalsta Savienības saskaņošanas tiesību 
aktus un politikas virzienus, tehnisko 
specifikāciju atzīšanu informācijas un 

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar precēm vai digitālo saturu, ko 
izmanto, lai atbalstītu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktus un politikas 
virzienus, tehnisko specifikāciju atzīšanu 
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komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 
„IKT”) jomā un Eiropas standartizācijas 
finansēšanu.

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(turpmāk „IKT”) jomā un Eiropas 
standartizācijas finansēšanu. Šo regulu 
nepiemēro sociālajiem pakalpojumiem un 
pakalpojumiem, ko sniedz personas ar 
profesionālo kvalifikāciju, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar ražojumiem un procesiem, kas 
atbalsta Savienības saskaņošanas tiesību 
aktus un politikas virzienus, tehnisko 
specifikāciju atzīšanu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 
„IKT”) jomā un Eiropas standartizācijas 
finansēšanu.

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un ar ražojumiem saistītiem 
pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar 
ražojumiem un procesiem, kas atbalsta 
Savienības saskaņošanas tiesību aktus un 
politikas virzienus, tehnisko specifikāciju 
atzīšanu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (turpmāk „IKT”) jomā un 
Eiropas standartizācijas finansēšanu.

Or. de

Pamatojums

Pašlaik nav pieejamas gandrīz nekādas pamatotas liecības par tieši ar pakalpojumiem 
saistītu standartu izmantošanu, un sekmīgu piemēru ir ļoti maz. Tāpēc ārēja pakalpojumu 
standartizācija tādas standartizācijas vietā, ko izstrādā attiecīgo pakalpojumu sniedzēju 
grupas, rada nopietnas bažas. Saskaņā ar 7. un 8. apsvērumu regulas priekšlikuma galvenais 
mērķis ir paplašināt spēkā esošā tiesiskā regulējuma darbības jomu, ietverot ar ražojumiem 
un procesiem saistītus pakalpojumu standartus.
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Grozījums Nr. 113
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādi 
attiecībā uz pakalpojumiem, regula 
neskar darba tiesības — t. i., tā neskar 
nevienu juridisku vai līgumisku 
noteikumu attiecībā uz nodarbinātības 
nosacījumiem, darba apstākļiem, tostarp 
arodveselību un darba drošību, kā arī 
attiecības starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem —, kurus dalībvalstis piemēro 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tāpat 
regula neskar tiesības organizēt sarunas
par koplīgumiem, noslēgt un piemērot tos, 
kā arī tiesības rīkot protesta akcijas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
praksēm.

Or. en

(Skatiet Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK 
1. panta 6. un 7. punktu.)

Grozījums Nr. 114
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neattiecas uz nekādiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, ko pacientiem 
sniedz veselības aprūpes profesionāļi, 
īstenojot savu profesiju, it sevišķi lai 
novērtētu, saglabātu vai atjaunotu 
pacientu veselības stāvokli, ja šīs darbības 
drīkst veikt tikai reglamentētas veselības 
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aprūpes profesijas pārstāvji dalībvalstī, 
kurā sniedz šo pakalpojumus, neatkarīgi 
no tā, vai tos sniedz ar veselības aprūpes 
iestāžu starpniecību un no veidiem, kādos 
tos organizē un finansē valsts līmenī, vai 
no tā, vai tie ir publiski vai privāti 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neattiecas uz nekādiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, ko pacientiem 
sniedz veselības aprūpes profesionāļi, 
īstenojot savu profesiju, it sevišķi lai 
novērtētu, saglabātu vai atjaunotu 
pacientu veselības stāvokli, ja šīs darbības 
drīkst veikt tikai reglamentētas veselības 
aprūpes profesijas pārstāvji dalībvalstī, 
kurā sniedz šo pakalpojumus, neatkarīgi 
no tā, vai tos sniedz ar veselības aprūpes 
iestāžu starpniecību un no veidiem, kādos 
tos organizē un finansē valsts līmenī, vai 
no tā, vai tie ir publiski vai privāti 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas darbības jomā neietilpst 
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nemateriāli un/vai ar radošumu nesaistīti 
pakalpojumi, ko sniedz brīvās profesijas 
pārstāvis. Būtībā brīvo profesiju pārstāvju 
darbība ir individuāla, patstāvīga un 
neatkarīga darbība — saskaņā ar 
konkrētu profesionālo kvalifikāciju vai 
konceptuālu spēju — sniedzot kvalitatīvus 
pakalpojumus klientu un sabiedrības 
interesēs. Tomēr joprojām ir pieļaujama 
standartizācija attiecībā uz procesa 
kvalitāti.

Or. de

Pamatojums

Nemateriālu un/vai ar radošumu nesaistītu pakalpojumu sniegšanas procesu, ko īsteno brīvo 
profesiju pārstāvji, nevar ietekmēt standartizācija. Katrs pakalpojums, ko sniedz neatkarīgs 
brīvās profesijas pārstāvis, ir pielāgots individuāls risinājums konkrētam pacientam, 
juridisko vai celtniecības pakalpojumu klientam vai citam klientam. Iespējama būtu vienīgi 
brīvo profesiju pakalpojumu sniegšanas brīvprātīga standartizācija attiecībā uz pakalpojuma 
piegādes kontekstu vai vispārējiem nosacījumiem (piemēram, saistībā ar dokumentēšanu).

Grozījums Nr. 117
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo
kvalifikāciju atzīšanu1 piemērošanas jomā 
standartizācija ir pieļaujama tikai kā 
papildu pasākums.
_______________
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu mērķis ir Savienībā nodrošināt kvalitatīvas (profesionālās) 
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kvalifikācijas, tādēļ tā ir galīgu noteikumu kopums, kas attiecas uz savstarpējās atzīšanas 
procedūru turpmāku izstrādi, kurām jāpiešķir prioritāte pamatotības ziņā.

Grozījums Nr. 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai, kura 
projekts ir publiski izskatīts; atbilstība tam 
nav obligāta, un tas ir kāds no turpmāk 
minētajiem:

Or. en

Grozījums Nr. 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija, 
kas izstrādāta, panākot konsensu, un kas 
apstiprināta atzītā standartizācijas 
organizācijā, kā arī kas paredzēta
atkārtotai vai ilgstošai izmantošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

Or. en

Grozījums Nr. 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija, 
kas izstrādāta, panākot konsensu, un kas 
apstiprināta atzītā organizācijā, kā arī kas 
paredzēta atkārtotai vai ilgstošai 
izmantošanai; atbilstība tam nav obligāta, 
un tas ir kāds no turpmāk minētajiem:

Or. en

Pamatojums

Konsenss un atzītu organizāciju apstiprinājums nodrošinās, ka standarti ir konsekventi.

Grozījums Nr. 121
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija, ko 
izstrādājusi un apstiprinājusi atzīta 
organizācija un kas atbilst PTO 
principiem saistībā ar Nolīgumu par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

Or. en

Pamatojums

Komisijas paziņojumā „Eiropas standartu stratēģisks redzējums” ((2011)311 galīgā 
redakcija) PTO Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā min kā starptautisku 
vienošanos, kuras pamatā ir standartizācijas pamatprincipi. Šīs regulas kontekstā un saskaņā 
ar ES centieniem veicināt sadarbību starptautisko standartu jomā būtu jāmin starptautiski 
atzīti PTO kritēriji un nedrīkstētu uzsvērt kādu atsevišķu standartizācijas principu.

Grozījums Nr. 122
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

(1) „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, ja vien tas nav 
minēts Eiropas regulās, un tas ir kāds no 
turpmāk minētajiem:

Or. en

Grozījums Nr. 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „starptautisks standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
institūcija;

(a) „starptautisks standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
organizācija un kas ir publiskots;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „starptautisks standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
institūcija;

(a) „starptautisks standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
institūcija un kas ir publiskots;

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
institūcijām;

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
institūcijām un kas dalībvalstīs 
automātiski tiek transponēts kā valsts 
standarts, atceļot pretrunīgus valsts 
standartus, kuru izstrādes laikā tiek 
piemērota valsts līmeņa bezdarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas
institūcijām;

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas
organizācijām un kas ir jāīsteno kā 
identisks valsts standarts, kā arī ar ko 
saistībā ir jāatceļ pretrunīgi valsts 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko (b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
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pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
institūcijām;

pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
institūcijām un ko īsteno, to publicējot kā 
identisku valsts standartu, kura dēļ 
Eiropas standartizācijas institūciju 
locekļu pienākums ir atcelt jebkādus 
esošus un pretrunīgus valsts standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
Savienības saskaņotos tiesību aktus;

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
Savienības saskaņotos tiesību aktus; to 
izstrādā saskaņā ar Eiropas 
standartizācijas iestādes (ESO) 
noteikumiem, kuri paredz, ka ESO 
konsultants apliecina, ka ir atbilstība 
attiecīgās direktīvas pamatprasībām, kā 
arī — dzelzceļa nozares gadījumā — ad 
hoc savstarpējas izmantojamības 
tehniskajai specifikācijai;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar informāciju, ko parasti sniedz Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts un 
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (Komisijas izstrādātās 2003. gada HS 
TSI3 pamatnostādnes), saskaņots standarts būtu jāpieņem pēc Komisijas pieprasījuma 
saņemšanas. Tas ir jāizstrādā saskaņā ar ESO noteikumiem. ESO konsultants apliecina, ka ir 
atbilstība attiecīgās direktīvas pamatprasībām, kā arī — dzelzceļa nozares gadījumā — ad 
hoc savstarpējas izmantojamības tehniskajai specifikācija.

Grozījums Nr. 129
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „nacionālais standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi nacionālā standartizācijas 
institūcija;

(d) „nacionālais standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi nacionālā standartizācijas 
institūcija un kas ir publiskots;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „nacionālais standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi nacionālā standartizācijas 
institūcija;

(d) „nacionālais standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi nacionālā standartizācijas 
institūcija un kas ir publiskots;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „Eiropas standartizācijas galīgais 
dokuments” ir jebkura cita tehniskā 
specifikācija, kas nav Eiropas standarts un 
ko ir pieņēmusi Eiropas standartizācijas 
institūcija atkārtotai vai ilgstošai 
piemērošanai, atbilstība tam nav obligāta;

(2) „Eiropas standartizācijas galīgais 
dokuments” ir jebkura cita tehniskā 
specifikācija, kas nav Eiropas standarts un 
ko ir pieņēmusi Eiropas standartizācijas 
organizācija atkārtotai vai ilgstošai 
piemērošanai;

Or. en
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Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka standarti parasti ir brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ražojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, drošuma līmenis 
vai izmēri, kā arī prasības, kas 
piemērojamas ražojumam attiecībā uz 
nosaukumu, ar kuru ražojumu pārdod, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iepakojumu, 
marķējumu vai etiķeti un atbilstības 
novērtēšanas procedūrām;

(a) ražojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, vides 
aizsardzības, veselības, drošuma līmenis 
vai izmēri, kā arī prasības, kas 
piemērojamas ražojumam attiecībā uz 
nosaukumu, ar kuru ražojumu pārdod, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iepakojumu, 
marķējumu vai etiķeti un atbilstības 
novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ražojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, drošuma līmenis 
vai izmēri, kā arī prasības, kas 
piemērojamas ražojumam attiecībā uz 
nosaukumu, ar kuru ražojumu pārdod,
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iepakojumu, 
marķējumu vai etiķeti un atbilstības 
novērtēšanas procedūrām;

(a) ražojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, vides 
aizsardzības, veselības, drošuma līmenis 
vai izmēri, kā arī prasības, kas 
piemērojamas ražojumam attiecībā uz 
nosaukumu, ar kuru ražojumu pārdod, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iepakojumu, 
marķējumu vai etiķeti un atbilstības 
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novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Pamatojums

Lai gan šajā tiesību akta priekšlikumā ir ietverts drošums, uzticamība, pieejamība un tehniskā 
savietojamība, nav ietverta ne veselība, ne vides aizsardzība, tāpēc šie aspekti jāpievieno.

Grozījums Nr. 134
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pakalpojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas un drošuma 
līmenis, kā arī prasības, kas piemērojamas 
pakalpojuma sniedzējam attiecībā uz 
informāciju, kura jādara pieejama 
pakalpojuma saņēmējam, kā minēts 
Direktīvas 2006/123/EK 22. panta 1.–
3. punktā;

(c) pakalpojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, vides 
aizsardzības un sabiedrības veselības, kā 
arī drošuma līmenis, kā arī prasības, kas 
piemērojamas pakalpojuma sniedzējam 
attiecībā uz informāciju, kura jādara 
pieejama pakalpojuma saņēmējam, kā 
minēts Direktīvas 2006/123/EK 22. panta 
1.–3. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „pakalpojums” ir ikviena 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, 
parasti par atlīdzību, kā minēts Līguma 
57. pantā;

(6) „pakalpojums” ir ikviena 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, kas 
saistīta ar precēm vai digitālo saturu, 
piemēram, uzstādīšana, apkope, remonts 
vai cita veida apstrāde, un ko parasti 
sniedz par atlīdzību, kā minēts Līguma 
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57. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „pakalpojums” ir ikviena 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, 
parasti par atlīdzību, kā minēts Līguma 
57. pantā;

(6) „ar ražojumu saistīts pakalpojums” ir 
ikviens pakalpojums, kas saistīts ar 
precēm vai digitālo saturu, piemēram, 
montāža, uzstādīšana, apkope, remonts 
vai cita veida apstrāde, un ko sniedz preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs 
saskaņā ar pārdošanas līgumu, digitālā 
satura piegādes līgumu vai atsevišķu 
pakalpojumu līgumu, kuru slēdz kopā ar 
pārdošanas līgumu vai digitālā satura 
piegādes līgumu, bet izņemot:
i) transporta pakalpojumus,
ii) apmācības pakalpojumus, 
telekomunikāciju atbalsta pakalpojumus,
iii) finanšu pakalpojumus;

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 7. un 8. apsvērumu regulas priekšlikuma galvenais mērķis ir paplašināt spēkā 
esošā tiesiskā regulējuma darbības jomu, ietverot ar ražojumiem un procesiem saistītus 
pakalpojumu standartus. Tas ir jāatspoguļo 2. pantā. Ierosinātais grozījums ņemts no 
Komisijas priekšlikuma regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem (COM 
(2011)635).

Grozījums Nr. 137
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „pakalpojums” ir ikviena 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, 
parasti par atlīdzību, kā minēts Līguma 
57. pantā;

(6) „pakalpojums” ir ikviena 
pašnodarbinātā saimnieciskā darbība, 
parasti par atlīdzību, kā minēts Līguma 
57. pantā un Direktīvā 2006/123/EK1, it 
sevišķi 22. apsvērumā un 2. panta 
f) apakšpunktā;

__________________
1 OV L, 27.12.2006. 

Or. en

Grozījums Nr. 138
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „Starptautiska standartizācijas 
institūcija” ir Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija (ISO), Starptautiskā 
Elektrotehnikas komisija (IEC) un
Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU).

(8) „Starptautiska standartizācijas 
institūcija” ir Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija (ISO), Starptautiskā 
Elektrotehnikas komisija (IEC),
Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU) 
un Starptautiskā Dzelzceļu savienība 
(UIC). 

Or. en

Pamatojums

UIC ir organizācija, kuras rīcībā ir tehniskās prasmes, lai atbilstīgi paveiktu šo darbu 
dzelzceļa standartizācijas jomā, jo tā ar to nodarbojas jau 90 gadus un ir sagatavojusi vairāk 
nekā 500 standartizācijas brošūru, ko Eiropas dzelzceļa nozare nereti patiešām izmanto. 
Turklāt UIC ir visplašākā dzelzceļa nozares kopīga pārstāvība Eiropā. Tā uztur saziņu ar 
dzelzceļa uzņēmumiem un citām standartizācijas institūcijām vairākās trešās valstīs.

Grozījums Nr. 139
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) „konsenss” ir vispārēja vienošanās, 
pret kuru nozīmīga daļa attiecīgo 
ieinteresēto personu nav izteikušas 
būtiskus iebildumus saistībā ar svarīgiem 
jautājumiem un kuru panāk, izmantojot 
procesu, kas paredz, ka jāņem vērā visu 
attiecīgo personu viedokļi un ka 
jāsaskaņo ikviens pretrunīgs arguments.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija vismaz reizi 
gadā izstrādā darba programmu. Darba 
programmā iekļauj informāciju par 
standartiem un Eiropas standartizācijas 
galīgajiem dokumentiem, ko attiecīgā 
iestāde plāno sagatavot vai grozīt, pašlaik 
gatavo vai groza vai ir pieņēmusi 
iepriekšējā periodā, ja ar tiem netransponē 
identiskus vai līdzvērtīgus starptautiskus 
vai Eiropas standartus.

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija vismaz reizi 
gadā izstrādā darba programmu. Darba 
programmā iekļauj informāciju par 
standartiem un Eiropas standartizācijas 
galīgajiem dokumentiem, ko attiecīgā 
iestāde plāno sagatavot vai grozīt, pašlaik 
gatavo vai groza vai ir pieņēmusi 
iepriekšējā periodā, ja ar tiem netransponē 
identiskus vai līdzvērtīgus starptautiskus 
vai Eiropas standartus. Pēc jauna Eiropas 
standarta publicēšanas, atceļ visus 
pretrunīgos valsts standartus.

Or. en

Pamatojums

Pēc Eiropas standarta izstrādes ir svarīgi nodrošināt Eiropas sistēmas saskaņotību un 
izvairīties no pretrunīgiem valsts standartiem.
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Grozījums Nr. 141
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais vienlaikus ar savas darba 
programmas publicēšanu ikviena Eiropas 
un nacionālās standartizācijas institūcija 
par darba programmas pieņemšanu paziņo 
pārējām Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas institūcijām un Komisijai.

4. Vēlākais divus mēnešus pirms savas 
darba programmas publicēšanu ikviena 
Eiropas un nacionālās standartizācijas 
institūcija par darba programmas 
pieņemšanu paziņo pārējām Eiropas un 
nacionālajām standartizācijas institūcijām 
un Komisijai, kas nosūta savus piezīmes
ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šāda 
paziņojuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija pēc pieprasījuma 
nosūta katru nacionālā standarta, Eiropas 
standarta un Eiropas standartizācijas galīgā 
dokumenta projektu pārējām Eiropas un 
nacionālajām standartizācijas institūcijām 
un Komisijai.

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija pēc pieprasījuma 
nosūta — vismaz elektroniskā formātā —
katru nacionālā standarta, Eiropas 

standarta un Eiropas standartizācijas galīgā 
dokumenta projektu pārējām Eiropas un 
nacionālajām standartizācijas institūcijām 
un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija pēc 
pieprasījuma nosūta katru nacionālā 
standarta, Eiropas standarta un Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu 
pārējām Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas institūcijām un Komisijai.

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija sistemātiski
nosūta katru nacionālā standarta, Eiropas 
standarta un Eiropas standartizācijas galīgā 
dokumenta projektu pārējām Eiropas un 
nacionālajām standartizācijas institūcijām 
un Komisijai. Visiem valsts standartu 
projektiem valsts valodā pievieno arī 
projekta tulkojumu angļu valodā.

Or. en

Pamatojums

Visus standartu galīgo dokumentu automātiska nosūtīšana Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas institūcijām un Komisijai nodrošinās visu dalībvalstu standartizācijas 
darbību pilnīgu dokumentāciju. Lai nodrošinātu dokumentu labāku saprotamību, tie 
jānodrošina ne tikai valsts valodā, bet arī angļu valodā.

Grozījums Nr. 144
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija pēc 
pieprasījuma nosūta katru nacionālā 
standarta, Eiropas standarta un Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu 
pārējām Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas institūcijām un Komisijai.

1. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija sistemātiski
nosūta katru nacionālā standarta, Eiropas 
standarta un Eiropas standartizācijas galīgā 
dokumenta projektu pārējām Eiropas un 
nacionālajām standartizācijas institūcijām 
un Komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 145
António Fernando Correia De Campos
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija nekavējoties
atbild uz visām piezīmēm, ko tā saistībā ar 
šādu standarta projektu saņem no pārējām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām un Komisijas, un pienācīgi 
ņem tās vērā.

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija 30 dienu laikā
atbild uz visām piezīmēm, ko tā saistībā ar 
šādu standarta projektu saņem no pārējām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām un Komisijas, un pienācīgi 
ņem tās vērā.

Or. pt

Pamatojums

Termins „nekavējoties” ir pārmēru subjektīvs. Trīsdesmit dienas ir saprātīgs un izpildāms 
termiņš, kas nodrošinātu apspriešanās procesa objektivitāti.

Grozījums Nr. 146
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija nekavējoties 
atbild uz visām piezīmēm, ko tā saistībā ar 
šādu standarta projektu saņem no pārējām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām un Komisijas, un pienācīgi 
ņem tās vērā.

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija nekavējoties 
atbild uz visām piezīmēm, ko tā saistībā ar 
šādu standarta projektu saņem no pārējām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām un Komisijas, un pienācīgi 
ņem tās vērā. Nacionālā standartizācijas 
institūcija atbildi sniedz ne vēlāk kā 
3 mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Nacionālajām standartizācijas institūcijām jānodrošina saprātīgs termiņš, kurā tām jāatbild 
uz citas Eiropas un nacionālās standartizācijas institūcijas un Komisijas piezīmēm par 
projektu. Trīs mēneši, šķiet, ir saprātīgs periods.
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Grozījums Nr. 147
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) standartu projekti tiktu publicēti tā, lai 
citās dalībvalstīs reģistrētām personām 
būtu iespēja iesniegt piezīmes;

(a) piekļuve standartu projektu
publicēšanai tiktu nodrošināta tā, lai it 
sevišķi citās dalībvalstīs reģistrētām 
attiecīgajām personām būtu iespēja 
iesniegt piezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) netiek atzīta, apstiprināta vai 
izmantota atsauce uz valsts standartu, kas 
pieņemts, pārkāpjot šīs regulas 3. vai 
4. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas standarta sagatavošanas gaitā 
vai pēc tā apstiprināšanas nacionālās 
standartizācijas organizācijas neveic 
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nekādas darbības, kas varētu apgrūtināt 
paredzēto saskaņošanu, un jo īpaši 
attiecīgajā jomā nepublicē jaunu vai 
pārskatītu standartu, kurš nav pilnībā 
saskaņots ar visiem citiem spēkā 
esošajiem Eiropas standartiem. Pēc jauna 
Eiropas standarta publicēšanas, atceļ 
visus pretrunīgos valsts standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas standarta sagatavošanas gaitā 
vai pēc tā apstiprināšanas nacionālās 
standartizācijas organizācijas neveic 
nekādas darbības, kas varētu apgrūtināt 
paredzēto saskaņošanu, un jo īpaši 
attiecīgajā jomā nepublicē jaunu vai 
pārskatītu standartu, kurš nav pilnībā 
saskaņots ar visiem citiem spēkā 
esošajiem Eiropas standartiem. Pēc jauna 
Eiropas standarta publicēšanas, atceļ 
visus pretrunīgos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 

1. Nacionālās un Eiropas standartizācijas 
organizācijas veicina un sekmē visu 
attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
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uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

publiskā sektora iestāžu, mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju, 
arī cilvēku ar invaliditāti, darba ņēmēju,
vides un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju
efektīvu līdzdalību savās standartizācijas 
darbībās. Eiropas standartizācijas
organizācijas jo īpaši veicina un sekmē 
III pielikumā minēto organizāciju
efektīvu līdzdalību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta 2010. gada 21. oktobra rezolūcijas par Eiropas 
standartizācijas nākotni 31. punktu. Tā kā Eiropas standartizācijas sistēmas pamatā ir valstu 
deleģēšanas princips, it sevišķi CEN/CENELEC, būtu jāsekmē visu attiecīgo ieinteresēto 
personu efektīva līdzdalība gan valsts, gan Eiropas līmenī. Līdzdalība valsts līmenī ir īpaši 
svarīga valstu publiska sektora iestādēm.

Grozījums Nr. 152
António Fernando Correia De Campos

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju efektīvu pārstāvību 
politikas izstrādes līmenī un vismaz šādos 
Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

Or. pt
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Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, ka MVU var piekļūt standartiem un ir aktīvi iesaistīti standartizācijas 
procesā jau no paša sākuma.

Grozījums Nr. 153
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Nacionālās un Eiropas standartizācijas 
institūcijas jo īpaši ar III pielikumā minēto 
organizāciju starpniecību nodrošina mazo 
un vidējo uzņēmumu (turpmāk „MVU”), 
patērētāju organizāciju un vides un 
ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pietiekamu pārstāvību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. de

Pamatojums

Lai standartizācijas plānošana netiktu attālināta no tirgus un lai nodrošinātu, ka tā ir 
praktiski piemērojama, dialogs, kura mērķis ir ciešāk iesaistīt MVU un to pārstāvjus 
standartizācijas procedūrās, būtu jāstrukturē tā, lai nodrošinātu valsts līmeņa līdzdalību bez 
starptautiskas iejaukšanās. Cita starpā strukturēta dialoga interesēs nedrīkstētu apdraudēt 
spēkā esošos pasākumus MVU līdzdalībai ar nacionālo standartizācijas organizāciju 
starpniecību.

Grozījums Nr. 154
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 

1. Eiropas standartizācijas organizācijas 
veicina un sekmē visu attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp tirgus 
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uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

uzraudzības iestāžu, mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), darba 
ņēmēju, patērētāju organizāciju un vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pietiekamu pārstāvību un efektīvu 
līdzdalību savās standartizācijas darbībās. 
Tās jo īpaši to panāk ar III pielikumā 
minēto organizāciju starpniecību politikas 
izstrādes līmenī un vismaz šādos Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju, kā arī darba devēju 
un darba ņēmēju (turpmāk „sociālo 
partneru”) pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību un līdzdalību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 156
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību veicina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 157
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību un līdzdalību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp mazo un 
vidējo uzņēmumu (turpmāk „MVU”), 
patērētāju organizāciju un vides un 
ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
līdzdalību, kā arī apspriešanos ar tām 
politikas izstrādes līmenī un vismaz šādos 
Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
vismaz šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību nodrošina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamas 
pārstāvības iespējamību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 160
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) balsošanas posms, kad III pielikumā 
minētajām organizācijām piešķir 
balsstiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – db) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) konsensa panākšanas posms, 
dokumentējot III pielikumā minēto 
organizāciju viedokļus, un šo viedokļu 
apsvēršana, novērtējot, vai ir panākts 
konsenss;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) konsensa panākšanas posms;

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) balsošanas posms — pārejas periodā 
III pielikumā minētajām organizācijām 
piešķir balsstiesības par jautājumiem, 
kuros šādas organizācijas pārstāvis ir 
sniedzis tehnisku ieguldījumu, ja attiecīgā 
ieinteresēto personu grupa nav 
sistemātiski un pietiekami pārstāvēta
vismaz divās trešdaļās nacionālo 
standartizācijas organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) Lai nodrošinātu ieinteresēto personu 
pietiekamu pārstāvību un uzlabotu 
konsensa panākšanas procesu, Eiropas 
standartizācijas organizācijām būtu 
jāsekmē un jāuzrauga pārstāvju 
uzņemšanas pārredzamība;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu ieinteresēto personu 
pietiekamu pārstāvību un uzlabotu 
konsensa panākšanas procesu, Eiropas 
standartizācijas organizācijas stingri 
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piemēro un uzrauga pārstāvju 
uzņemšanas pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Neatkarīga apelācijas procedūra, ko 
vada objektīva samierināšanas grupa, 
nodrošinās uzraudzību ieinteresēto 
personu vienas vai vairāku kategoriju 
pārmērīgas pārstāvības gadījumos un 
pienācīgi ņems vērā visus būtiskos 
iebildumus, kurus izteikusi tehniskā 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Eiropas standartizācijas organizācijas 
nodrošina, ka to tehnisko komiteju 
lēmumos panāktajā konsensā ņem vērā 
komiteju locekļu un it sevišķi 
III pielikumā minēto organizāciju 
dalībnieku viedokļus un ir atrisināti 
jebkādi to būtiskie iebildumi attiecībā uz 
svarīgiem jautājumiem;

Or. en

(Skatiet 34. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni (A7-
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0276/2010).

Grozījums Nr. 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Eiropas standartizācijas organizācijas 
piešķir „efektīvu dalību” III pielikumā 
minētajām organizācijām, lai nostiprinātu 
to ieinteresēto personu pārstāvību, kas 
valsts līmeņa standartizācijas 
spoguļkomitejās nereti ir vāji pārstāvētas
vai nav pārstāvētas vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Eiropas standartizācijas organizācijas 
piešķir „efektīvu dalību” šīs regulas 
III pielikumā minētajām organizācijām, 
lai nostiprinātu to ieinteresēto personu 
pārstāvību, kas valsts līmeņa 
standartizācijas spoguļkomitejās nereti ir 
vāji pārstāvētas vai nav pārstāvētas vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Eiropas standartizācijas organizācijas 
piešķir „efektīvu dalību” III pielikumā 
minētajām organizācijām, lai nostiprinātu 
to ieinteresēto personu pārstāvību, kas 
valsts līmeņa standartizācijas 
spoguļkomitejās nereti ir vāji pārstāvētas 
vai nav pārstāvētas vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru 
un augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 
attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
veicina un sekmē uzņēmumu, pētniecības 
centru un augstskolu, dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestāžu un citu juridisku 
personu pietiekamu pārstāvību un 
līdzdalību tehniskā līmenī standartizācijas 
darbībās, kas attiecas uz jaunu jomu, kurai 
ir svarīga politiska vai ar tehnisku 
inovāciju saistīta nozīme, ja attiecīgās 
juridiskās personas ir piedalījušās ar šo 
jomu saistītos projektos, ko finansējusi 
Savienība saskaņā ar daudzgadu 
pamatprogrammu pētniecības un 
tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāiesaistās standartizācijas procesā un jānodrošina 
procesa kvalitāte un tam vajadzīgās zināšanas.
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Grozījums Nr. 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru 
un augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 
attiecīgās juridiskās personas ir
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nodrošina attiecīgo publiskā sektora
iestāžu, tostarp to, kuras dalībvalstīs 
atbildīgas par tirgus uzraudzību, darba 
devēju un darba ņēmēju kā darba 
drošības pārstāvju un uzņēmumu, 
pētniecības centru un augstskolu, un citu 
juridisku personu pietiekamu pārstāvību 
tehniskā līmenī standartizācijas darbībās, 
kas attiecas uz jaunu jomu, kurai ir svarīga 
politiska vai ar tehnisku inovāciju saistīta 
nozīme, it sevišķi ja attiecīgās juridiskās 
personas piedalās projektos, ko finansējusi 
Savienība saskaņā ar daudzgadu 
pamatprogrammu pētniecības un 
tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru 
un augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 
attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru,
Komisijas Kopīgā pētniecības centra,
augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvības iespējamību
tehniskā līmenī standartizācijas darbībās, 
kas attiecas uz jaunu jomu, kurai ir svarīga 
politiska vai ar tehnisku inovāciju saistīta 
nozīme, ja attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
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un tehnoloģiju izstrādes jomā. daudzgadu pamatprogrammu pētniecības, 
inovācijas un tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas veicina un atvieglina MVU 
piekļuvi standartiem un to izstrādei, jo 
īpaši veicot šādus pasākumus:
(a) savās tīmekļa vietnēs bez maksas 
publicē standartu kopsavilkumus;
(b) nosaka īpašas likmes standartiem, 
kurus pārdod mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un pārdod standartu 
apkopojumus par samazinātu cenu;
(c) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;
(d) nodrošina īpašas piekļuves maksas 
likmes MVU, lai tie piedalītos 
standartizācijas darbībās.
2. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas nosūta Eiropas 
standartizācijas organizācijām gada 
ziņojumu par darbībām, ko tās veikušas, 
lai ievērotu 1. punktā minētās prasības, 
un par visiem citiem pasākumiem nolūkā 
uzlabot MVU līdzdalību šo organizāciju 
standartizācijas darbībās. Šo ziņojumu tās 
publicē savā tīmekļa vietnē.

Or. en
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Pamatojums

Īpašas piekļuves maksas likmes MVU ir vajadzīgas, lai atvieglotu to līdzdalību. Bezmaksas 
piekļuve radītu nenoteiktību par to, kas uzņemas izmaksas, un tas apdraudētu MVU ietekmi.

Grozījums Nr. 175
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas saskaņā ar valsts 
deleģēšanas principu veicina un 
atvieglina MVU piekļuvi standartiem un 
to izstrādei, jo īpaši veicot šādus 
pasākumus:
(a) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;
(b) piešķir MVU piekļuvi standartizācijas 
darbībām bez pienākuma kļūt par 
locekļiem;
(c) nodrošina MVU iespēju iesniegt 
pieteikumu tehniskajā komitejā par 
atbrīvošanu no ieguldījuma izmaksu 
segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas veicina un atvieglina MVU 
piekļuvi standartiem un to izstrādei, jo 
īpaši veicot šādus pasākumus:
(a) savās tīmekļa vietnēs bez maksas 
publicē standartu kopsavilkumus;
(b) nosaka īpašas likmes standartiem, 
kurus pārdod mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un pārdod standartu 
apkopojumus par samazinātu cenu;
(c) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;
(d) nodrošina MVU bezmaksas piekļuvi, 
lai tie piedalītos standartizācijas darbībās;
(e) piešķir MVU piekļuvi standartizācijas 
darbībām bez pienākuma kļūt par 
locekļiem;
(f) nodrošina MVU iespēju iesniegt 
pieteikumu tehniskajā komitejā par 
atbrīvošanu no ieguldījuma izmaksu 
segšanā.
2. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas nosūta Eiropas 
standartizācijas organizācijām gada 
ziņojumu par darbībām, ko tās veikušas, 
lai ievērotu 1. punktā minētās prasības, 
un par visiem citiem pasākumiem nolūkā 
uzlabot MVU līdzdalību šo organizāciju 
standartizācijas darbībās. Šo ziņojumu tās 
publicē savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Louis Grech
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Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

Nacionālās standartizācijas organizācijas 
veicina un atvieglina MVU piekļuvi 
standartiem un to izstrādei, nosakot 
īpašas likmes standartiem, kurus pārdod 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un 
pārdodot standartu apkopojumus par 
samazinātu cenu. Dalībvalstīm arī būtu 
jāapsver mikrouzņēmumu atbrīvošana no 
šo pakalpojumu apmaksāšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Silvana Koch-Mehrin

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1) Nacionālās standartizācijas 
organizācijas veicina un atvieglina MVU 
piekļuvi standartu izstrādei, jo īpaši veicot 
šādus pasākumus:
(a) savās tīmekļa vietnēs bez maksas 
publicē standartu kopsavilkumus;
(b) nosaka īpašas likmes standartiem, 
kurus pārdod mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un pārdod standartu 
apkopojumus par samazinātu cenu;
(c) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;



AM\891450LV.doc 67/113 PE480.857v01-00

LV

(d) nodrošina pēc iespējas mazāk 
ierobežotu MVU piekļuvi standartizācijas 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt pēc iespējas mazāk ierobežotu MVU piekļuvi standartu projektiem. 
Dalība tehniskajā komitejā vai darba grupā ir saistīta ar izmaksām, kas, no vienas puses, ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu standartizācijas organizāciju finansiālo dzīvotspēju, bet, no otras 
puses, nedrīkst kļūt par finansiālu ierobežojumu MVU līdzdalībai šajā procesā.

Grozījums Nr. 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas veicina un atvieglina MVU 
piekļuvi standartiem un to izstrādei, jo 
īpaši veicot šādus pasākumus:
(a) savās tīmekļa vietnēs bez maksas 
publicē standartu kopsavilkumus;
(b) nosaka īpašas cenas standartiem, 
kurus pārdod MVU, un pārdod standartu 
apkopojumus par samazinātu cenu;
(c) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;
(d) nodrošina MVU bezmaksas piekļuvi, 
lai tie piedalītos standartu projektu 
izstrādē.
2. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas nosūta Eiropas 
standartizācijas organizācijām gada 
ziņojumu par darbībām, ko tās veikušas, 
lai ievērotu 1. punktā minētās prasības, 
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un par visiem citiem pasākumiem nolūkā 
uzlabot MVU līdzdalību šo organizāciju 
standartizācijas darbībās. Šo ziņojumu tās 
publicē savā tīmekļa vietnē.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 180
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

1. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas veicina un atvieglina MVU 
piekļuvi standartiem un to izstrādei, jo 
īpaši veicot šādus pasākumus:
(a) savās tīmekļa vietnēs bez maksas 
publicē standartu kopsavilkumus;
(b) nosaka īpašas likmes standartiem, 
kurus pārdod mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un pārdod standartu 
apkopojumus par samazinātu cenu;
(c) savās gada darba programmās nosaka 
standartizācijas projektus, kuri īpaši 
interesē MVU;
(d) nodrošina MVU bezmaksas piekļuvi, 
lai tie piedalītos standartizācijas darbībās, 
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nepaaugstinot citu ieinteresēto personu 
līdzdalības standartizācijas darbībās 
izmaksas.
2. Nacionālās standartizācijas 
organizācijas nosūta Eiropas 
standartizācijas organizācijām gada 
ziņojumu par darbībām, ko tās veikušas, 
lai ievērotu 1. punktā minētās prasības, 
un par visiem citiem pasākumiem nolūkā 
uzlabot MVU līdzdalību šo organizāciju 
standartizācijas darbībās. Šo ziņojumu tās 
publicē savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Kad ieinteresētās personas, tostarp MVU, vēlas piedalīties standartizācijas jomās, ar kurām 
saistīta to uzņēmējdarbība, tām jākļūst par attiecīgo valsts komiteju locekļiem. Parasti valsts 
komitejas izmaksas kopīgi sedz iesaistītās ieinteresētās personas, apmaksājot katra eksperta 
dalības maksu. Šā panta noteikumi nedrīkstētu radīt situāciju, kad citām nozares 
ieinteresētajām personām uzliek par pienākumu subsidēt MVU līdzdalību.

Grozījums Nr. 181
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Piekļuve standartizācijas procesam

Nacionālās standartizācijas organizācijas 
nodrošina mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu, patērētāju, tostarp cilvēku ar 
invaliditāti, vides aktīvistu, darba ņēmēju 
un citu ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
bezmaksas piekļuvi, lai tie piedalītos 
standartizācijas darbībās.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums, kas atspoguļo Parlamenta rezolūcijas par Eiropas standartizācijas nākotni 
41. punktu, neietekmēs nacionālo standartizācijas institūciju finansiālo stabilitāti, jo 
līdzdalības izmaksas, kuras attiecīgos gadījumos segs ierobežots skaits mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu, kā arī ieinteresēto sabiedrības pārstāvju, kas piedalās nacionālajās 
standartizācijas darbībās, neveido nacionālo standartizācijas institūciju ieņēmumu būtisku 
daļu.

Grozījums Nr. 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Valsts iestāžu līdzdalība Eiropas 

standartizācijā
Dalībvalstis veicina valsts iestāžu un jo 
īpaši tirgus uzraudzības iestāžu līdzdalību 
nacionālajās standartizācijas darbībās, 
kuru mērķis ir izstrādāt vai pārskatīt 
standartus, ko Komisija pieprasījusi 
saskaņā ar 7. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Publiskā sektora iestāžu līdzdalības veicināšana ir daudz reālāks mērķis nekā tās 
nodrošināšana, un tas joprojām atzīst šo iestāžu būtisko nozīmi.

Grozījums Nr. 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Valsts iestāžu līdzdalība Eiropas 
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standartizācijā
Dalībvalstis veicina valsts iestāžu, tostarp 
tirgus uzraudzības iestāžu, līdzdalību 
nacionālajās standartizācijas darbībās, 
kuru mērķis ir izstrādāt vai pārskatīt 
standartus, ko Komisija pieprasījusi 
saskaņā ar 7. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Publiskā sektora iestādēm būtu jāiesaistās valsts līmenī. Nevajadzētu noteikt, ka tām ir 
jāiesaistās standartu izstrādē visos gadījumos, jo tas būtu pretrunā brīvprātīgas 
standartizācijas principam. Publiskā sektora iestāžu līdzdalība parasti tiktu noteikta saistībā 
ar jautājumiem, kas ir sabiedrības interesēs.

Grozījums Nr. 184
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem Eiropas 
standartizācijas gada darba programmu, 
kurā norādīti Eiropas standarti un Eiropas 
standartizācijas galīgie dokumenti, kuru 
izstrādi tā saskaņā ar 7. pantu plāno 
pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām.

1. Komisija pieņem Eiropas 
standartizācijas gada darba programmu, 
kurā norādīti Eiropas standarti un Eiropas 
standartizācijas galīgie dokumenti, kuru 
izstrādi tā saskaņā ar 7. panta 1. punktu
plāno pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem Eiropas 1. Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
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standartizācijas gada darba programmu, 
kurā norādīti Eiropas standarti un Eiropas 
standartizācijas galīgie dokumenti, kuru 
izstrādi tā saskaņā ar 7. pantu plāno 
pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām.

standartizācijas institūcijām un visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp III pielikumā minētajām 
organizācijām, pieņem Eiropas 
standartizācijas gada darba programmu, 
kurā norādīti Eiropas standarti un Eiropas 
standartizācijas galīgie dokumenti, kuru 
izstrādi tā saskaņā ar 7. pantu plāno 
pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajā Eiropas 
standartizācijas darba programmā norāda 
konkrētos mērķus un politikas virzienus, 
kas attiecas uz Eiropas standartiem un 
citiem Eiropas standartizācijas galīgajiem 
dokumentiem, kuru izstrādi Komisija plāno 
pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām. Steidzamības gadījumā 
Komisija var to pieprasīt bez iepriekšējas 
norādīšanas.

2. Šā panta 1. punktā minētajā Eiropas 
standartizācijas darba programmā norāda 
konkrētos mērķus un politikas virzienus, 
kas attiecas uz Eiropas standartiem un 
citiem Eiropas standartizācijas galīgajiem 
dokumentiem, kuru izstrādi Komisija plāno 
pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām. Steidzamības gadījumā pēc 
apspriešanās ar 6. panta 2.a punktā 
minēto Eiropas standartizācijas sistēmas 
stratēģijas forumu Komisija var to 
pieprasīt.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo standartizācijas darba programmu 
pārskata visas ieinteresētās personas, lai 
nodrošinātu tās atbilstību tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izveido Eiropas 
standartizācijas sistēmas stratēģijas 
forumu, lai apspriestos ar attiecīgajām 
Eiropas ieinteresētajām un iesaistītajām 
personām, tostarp III pielikumā 
minētajām organizācijām, un lai 
koordinētu tās saistībā ar Eiropas 
politikas prioritātēm un iniciatīvām. Ar šo 
daudzpusēju ieinteresēto personu forumu 
apspriežas pirms tiek pieņemta Eiropas 
daudzgadu standartizācijas darba 
programma, kas minēta 1. punktā, un 
saistībā ar katru standartizācijas 
pieprasījumu, kurš minēts 7. panta 
1. punktā. Šo forumu izmanto arī kā 
dažādu ieinteresēto personu platformu 
IKT jomā, kā ierosināts Komisijas 
paziņojumā COM(2011)311.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts



PE480.857v01-00 74/113 AM\891450LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu.

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
Komisijas pieprasījumā skaidri noteiktos 
politikas mērķus, un tie pamatojas uz 
konsensu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu.

1. Komisija saprātīgā termiņā var 
pieprasīt, lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Šajā saistībā Komisijas 
pieprasījumu izdod pēc apspriešanās ar 
Eiropas standartizācijas organizācijām un 
attiecīgajām iesaistītajām personām, 
kuras piedalās 18.a punktā minētajā 
daudzpusēju ieinteresēto personu forumā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. apakšpunktā minēto 
pieprasījumu pieņem pēc tam, kad 
saprātīgā termiņā ir notikusi apspriešanās 
ar valsts ekspertu komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar attiecīgu nozaru direktīvu, ja 
tāda ir pieņemta.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu.
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu.

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu.
Tie ir tirgus virzīti, atbilst vispārējas 
struktūras principam, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Eiropas standartizācijas 
institūcijas ievēro šo termiņu, neskarot 
5. panta 1. punktā minēto prasību.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
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standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu.

standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Atbilstīgi informē III pielikumā 
minētās Eiropas ieinteresēto personu 
organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu.

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, tostarp cilvēku ar 
invaliditāti piekļuve, un tie pamatojas uz 
konsensu.

Or. el

Grozījums Nr. 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
institūcija viena mēneša laikā no 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu.

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
institūcija trīs mēnešu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu, ar 
nosacījumu, ka projekta izstrādes laikā ar 
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to ir notikusi pienācīga apspriešanās.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija triju mēnešu laikā no dienas, 
kad saņemta informācija par 2. punktā 
minēto akceptēšanu, informē attiecīgo 
Eiropas standartizācijas institūciju par 
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

3. Komisija viena mēneša laikā no dienas, 
kad saņemta informācija par 2. punktā 
minēto akceptēšanu, informē attiecīgo 
Eiropas standartizācijas institūciju par
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāspēj strādāt tikpat ātri, cik ātri strādā Eiropas standartizācijas 
organizācijas, kurām saskaņā ar 7. panta 2. punktu ir noteikts viena mēneša termiņš.

Grozījums Nr. 197
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija triju mēnešu laikā no dienas, 
kad saņemta informācija par 2. punktā 
minēto akceptēšanu, informē attiecīgo 
Eiropas standartizācijas institūciju par 
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

3. Komisija divu mēnešu laikā no dienas, 
kad saņemta informācija par 2. punktā 
minēto akceptēšanu, informē attiecīgo 
Eiropas standartizācijas institūciju par 
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju.

1. Ja dalībvalsts vai Eiropas Parlaments 
uzskata, ka saskaņotais standarts neatbilst 
visām prasībām, kuras tas aptver un kuras 
noteiktas attiecīgajā Savienības tiesību 
aktā, tā par to informē Komisiju.

Or. en

(Skatiet 25. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni (A7-
0276/2010).

Pamatojums

Tā kā parastajā likumdošanas procedūrā Eiropas Parlamentam ir tādas pašas tiesības, kā 
Padomei, Eiropas Parlamentam ir jābūt tiesībām iebilst pret saskaņotu standartu.

Grozījums Nr. 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju.

1. Ja vai nu dalībvalsts, vai Eiropas 
Parlaments uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju, sniedzot detalizētu 
paskaidrojumu un liecības, lai pamatotu 
savu prasību. Komisija nekavējoties 
aktivizē 6. panta 2.a punktā minēto 
Eiropas standartizācijas sistēmas 
stratēģijas forumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 200
António Fernando Correia De Campos

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju.

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju, detalizēti pamatojot savu 
sūdzību.

Or. pt

Pamatojums

Jāizvairās no nacionālā protekcionisma, kas var apdraudēt Eiropas vienotību un 
konkurētspēju, un dalībvalstīm vienmēr jāprasa pamatot to negatīvie novērtējumi attiecībā uz 
saskaņota standarta kvalitāti pēc būtības.

Grozījums Nr. 201
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju.

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņotais 
standarts neatbilst visām prasībām, kuras 
tas aptver un kuras noteiktas attiecīgajā 
Savienības tiesību aktā, tā par to informē 
Komisiju, detalizēti pamatojot savu 
prasību un nodrošinot atbilstīgas liecības.

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 
un regulāri atjaunina saskaņoto 
standartu sarakstu, par kuriem pieņemts 
2. punktā minētais lēmums.

Or. en

(Skatiet 26. punktu Eiropas Parlamenta ziņojumā par Eiropas standartizācijas nākotni (A7-
0276/2010).

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirgus noteiktību, ir svarīgi, lai Komisijas lēmums neatzīt saskaņoto 
standartu, jo tas neatbilst tiesību aktiem, ir pēc iespējas pārredzamāks.

Grozījums Nr. 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru pēc apspriešanās ar 6. panta 
2.a punktā minēto Eiropas 
standartizācijas sistēmas stratēģijas 
forumu.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru pēc tam, kad saprātīgā termiņā 
ir notikusi apspriešanās ar valsts ekspertu 
komiteju, kas izveidota saskaņā ar 
attiecīgu nozaru direktīvu, ja tāda ir 
pieņemta.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

5. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru pēc apspriešanās ar 6. panta 
2.a punktā minēto Eiropas 
standartizācijas sistēmas stratēģijas 
forumu.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 

5. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
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18. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

18. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru pēc tam, kad saprātīgā termiņā 
ir notikusi apspriešanās ar valsts ekspertu 
komiteju, kas izveidota saskaņā ar 
attiecīgu nozaru direktīvu, ja tāda ir 
pieņemta.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja Komisija nav informēta par 
iebildumiem pret saskaņoto standartu vai 
ja tā uzskata, ka iebildums nav pamatots, 
tā standartu nekavējoties publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju atzīšana un 
izmantošana IKT jomā

Or. en

Grozījums Nr. 209
Edvard Kožušník
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Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju atzīšana un 
izmantošana IKT jomā

Or. en

Grozījums Nr. 210
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju atzīšana un 
izmantošana IKT jomā

Or. en

Grozījums Nr. 211
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju atzīšana un 
izmantošana IKT jomā

Or. en

Grozījums Nr. 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Atsauces uz tehniskajām specifikācijām
IKT jomā

Or. en

Pamatojums

Atsaukšanās uz standartiem, nevis to atzīšana, ir plaši izmantots termins.

Grozījums Nr. 213
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc dalībvalstu, publiskā sektora 
iestādes priekšlikuma vai pēc savas 
ierosmes var pieņemt lēmumu — pēc 
apspriešanās ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām un Eiropas daudzpusēju 
ieinteresēto personu forumu par IKT 
standartizāciju, kura izveidota saskaņā ar 
Komisijas 2011. gada 28. novembra 
lēmumu (2011/C 349/04) — atzīt tehniskās 
specifikācijas IKT jomā, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām, lai uz šīm
specifikācijām varētu atsaukties 
publiskajā iepirkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem 
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu — pēc apspriešanās ar 
visu ieinteresēto personu, tostarp Eiropas 
standartizācijas organizāciju, 
pārstāvjiem — atzīt par IKT standartiem 
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc dalībvalsts priekšlikuma vai 
pēc savas ierosmes var pieņemt lēmumu —
pēc apspriešanās ar Eiropas 

standartizācijas organizācijām — atzīt un 
izmantot IKT tehniskās specifikācijas, kas 
nav nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem 
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu — pēc apspriešanās ar 
visām iesaistītajām personām — atzīt par 
IKT standartiem tehniskās specifikācijas, 
kas nav nacionālie, Eiropas vai 
starptautiskie standarti un atbilst 
II pielikuma noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem 
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atsaukties uz 
tehniskajām specifikācijām kā uz IKT 
standartiem, kas nav nacionālie, Eiropas 
vai starptautiskie standarti un atbilst 
II pielikuma noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Atsaukšanās uz standartiem, nevis to atzīšana, ir plaši izmantots termins.

Grozījums Nr. 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu — pēc apspriešanās ar 
Eiropas standartizācijas organizācijām un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām —
izmantot tehniskās specifikācijas kā IKT 
standartus, kas nav nacionālie, Eiropas vai 
starptautiskie standarti un atbilst 
II pielikuma noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT standarti, kas minēti 9. punktā, ir 
vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 
minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK) 
Nr. 2342/2002.

IKT tehniskās specifikācijas, kas minētas 
šīs regulas 9. punktā, ir vispārējas 
tehniskās specifikācijas, kas minētas 
Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK un 
Regulā (EK) Nr. 2342/2002.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT standarti, kas minēti 9. punktā, ir 
vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 
minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK) 

Atzīti IKT standarti, kas minēti 9. punktā, 
ir vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 
minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK)
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Nr. 2342/2002. Nr. 2342/2002.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
IKT standartu izmantošana sociālo 

pakalpojumu, tostarp veselības aprūpes 
pakalpojumu, jomā

Šī regula neskar pakalpojumu standartus. 
Eiropas standartizācijas sistēmā ņem vērā 
vispārējos noteikumus sociālo
pakalpojumu, tostarp veselības aprūpes 
pakalpojumu, sniegšanas veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) verifikācijai attiecībā uz Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas 
galīgo dokumentu kvalitāti un atbilstību 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem un tiesību aktiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, programmām, semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek saīsināti Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes un pārskatīšanas 
periodi;

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, sadarbībai, semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek saīsināti Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes un pārskatīšanas 
periodi, nekaitējot atklātības, kvalitātes, 
pārredzamības un visu ieinteresēto
personu konsensa principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, programmām, semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek saīsināti Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes un pārskatīšanas 
periodi;

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, sadarbībai, tostarp 
starptautiskai sadarbībai, semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek saīsināti Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes un pārskatīšanas 
periodi;

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, programmām, semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka tiek saīsināti Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes un pārskatīšanas 
periodi;

(c) ar Eiropas standartizāciju saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu veikšanai, 
tostarp izpētei, sadarbībai (ietverot 
starptautisko sadarbību), semināriem, 
novērtējumiem, salīdzinošai analīzei, 
pētniecības darbam, laboratorijas darbam, 
starplaboratoriju testiem un pasākumiem, 
lai nodrošinātu, ka, ievērojot tehniskos un 
finansiālos ierobežojumus, pēc iespējas 
tiek saīsināti Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
un pārskatīšanas periodi, nekaitējot 
atklātības, kvalitātes, pārredzamības un 
visu ieinteresēto personu konsensa 
principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, tehniskā darba izpildei un 
informācijas sniegšanai ieinteresētajām 
personām;

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, tehniskā darba izpildei un 
informācijas sniegšanai ieinteresētajām 
personām; personām ar invaliditāti šīs 
darbības ir pieejamas tikpat lielā mērā, 
cik pārējām iesaistītajām personām;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, tehniskā darba izpildei un 
informācijas sniegšanai ieinteresētajām 
personām;

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, starptautiskajam 
regulatīvajam dialogam, tehniskā darba 
izpildei un informācijas sniegšanai 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, tehniskā darba izpildei un 
informācijas sniegšanai ieinteresētajām 
personām;

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, starptautiskajiem un 
regulatīvajiem dialogiem, standartizācijas 
darbību koordinēšanai, tehniskā darba 
izpildei un informācijas sniegšanai 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, standartizācijas darbību 
koordinēšanai, tehniskā darba izpildei un 
informācijas sniegšanai ieinteresētajām 
personām;

(d) Eiropas standartizācijas institūciju 
centrālo sekretariātu darbībām, tostarp 
politikas izstrādei, starptautiskajiem un 
regulatīvajiem dialogiem standartu jomā, 
standartizācijas darbību koordinēšanai, 
tehniskā darba izpildei un informācijas 
sniegšanai ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vajadzības gadījumā — Savienības 
politikas virzienu un tiesību aktu atbalstam 
izmantojamo Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu 
tulkošanai Savienības oficiālajās valodās, 
kas nav Eiropas standartizācijas iestāžu 
darba valodas, vai attiecīgi pamatotos 
gadījumos citās valodās, kas nav 
Savienības oficiālās valodas;

(e) Savienības politikas virzienu un tiesību 
aktu atbalstam izmantojamo Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu tulkošanai Savienības 
oficiālajās valodās, kas nav Eiropas 
standartizācijas iestāžu darba valodas, vai 
attiecīgi pamatotos gadījumos citās 
valodās, kas nav Savienības oficiālās 
valodas;

Or. el

Grozījums Nr. 231
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 

(f) pieejamas informācijas sagatavošanai, 
lai skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
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standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un 
paraugprakses informācijas sagatavošanai 
un informētības uzlabošanas pasākumiem;

standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un 
paraugprakses informācijas sagatavošanai 
un informētības uzlabošanas pasākumiem;
šāda informācija un materiāls ir pieejami 
personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un 
paraugprakses informācijas sagatavošanai 
un informētības uzlabošanas pasākumiem;

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un 
paraugprakses informācijas sagatavošanai 
un informētības uzlabošanas pasākumiem;
šāda informācija un materiāls ir pieejami 
elektroniskā formātā un/vai formātā, kas 
ir pieejams personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un 
paraugprakses informācijas sagatavošanai 

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu, standartu 
kopsavilkumu un paraugprakses 
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un informētības uzlabošanas pasākumiem; informācijas sagatavošanai un informētības 
uzlabošanas pasākumiem;

Or. fr

Pamatojums

Standartu sarežģītības un resursu vai prasmju trūkuma dēļ mazi uzņēmumi nereti var izlemt 
neizmantot standartus. Tāpēc ir jānodrošina standartu kopsavilkumi, kuros sniegta visa 
vajadzīgā informācija, lai atvieglotu standartu izmantošanu.

Grozījums Nr. 234
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un
paraugprakses informācijas sagatavošanai 
un informētības uzlabošanas pasākumiem;

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršoti 
aprakstītu Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
piemēram, lietotāju rokasgrāmatu, 
standartu kopsavilkumu, paraugprakses 
aprakstu, informētības uzlabošanas 
stratēģiju un apmācības programmu 
veidā;

Or. el

Grozījums Nr. 235
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ga) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) saskaņoto standartu bezmaksas 
izplatīšanai;

Or. en
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Pamatojums

Ja standarti ir de facto obligāti saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, kā tas ir „saskaņoto 
standartu” gadījumā, tiem jābūt pieejamiem bez maksas. Dzelzceļa nozarē saskaņotos 
standartus izstrādā, lai apliecinātu atbilstību savstarpējas izmantojamības tehniskajai 
specifikācijai (SITS), pamatojoties uz dzelzceļa savstarpējas izmantojamības 
Direktīvu 2008/5. Tā kā šie standarti ir šķietami obligāti, tiem jābūt pieejamiem bez maksas.

Grozījums Nr. 236
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) juridiskās un tehniskās kompetences 
nodrošināšanai, tostarp izpētei, lai izvērtētu 
vajadzību pēc Eiropas standartiem un 
Eiropas standartizācijas galīgajiem 
dokumentiem, un saistībā ar to izstrādi;

(b) juridiskās un tehniskās kompetences 
nodrošināšanai, tostarp izpētei, lai izvērtētu 
vajadzību pēc Eiropas standartiem un 
Eiropas standartizācijas galīgajiem 
dokumentiem, un saistībā ar to izstrādi un 
ekspertu apmācību;

Or. fr

Grozījums Nr. 237
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dotācijas pasākumiem; (a) dotācijas pasākumiem, pamatojoties uz 
gada indikatīvo darba plānu, ko 
ierosinājušas Eiropas standartizācijas 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības dotācijas Eiropas 
standartizācijas institūcijām un 
III pielikumā organizācijām saskaņā ar 
Regulas EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
noteikumiem. Atjaunošanas gadījumā 
darbības dotācijas automātiski nesamazina.

(b) darbības dotācijas Eiropas 
standartizācijas organizācijām un 
III pielikumā organizācijām saskaņā ar 
Regulas EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
noteikumiem. Atjaunošanas gadījumā 
darbības dotācijas automātiski nesamazina.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nodrošina, ka priekšlikumi 
par dotācijas pasākumiem un darbības 
dotācijām tiek novērtēti divu mēnešu laikā 
pēc tam, kad tos ir iesniegušas Eiropas 
standartizācijas organizācijas, un ka, ja 
priekšlikumi ir apstiprināti, līgumus var 
parakstīt divu turpmāko mēnešu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem 1. un 2. punktā 
minētos finansējuma noteikumus, kā arī 
dotācijas apjomu un vajadzības gadījumā 

3. Komisija atbalsta Eiropas
standartizācijas organizācijas saistībā ar
1. un 2. punktā minētajiem finansējuma 
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maksimālos finansējuma procentus katram 
darbības veidam.

noteikumiem, kā arī dotācijas apjomu un 
vajadzības gadījumā maksimālos 
finansējuma procentus katram darbības 
veidam. Šādas vienošanās pamatā ir 
daudzgadu finanšu plāns, kurā sniegtas 
skaidras norādes, kas piemērojamas 
visiem attiecīgajiem Komisijas dienestiem.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem 1. un 2. punktā 
minētos finansējuma noteikumus, kā arī 
dotācijas apjomu un vajadzības gadījumā 
maksimālos finansējuma procentus katram 
darbības veidam.

3. Komisija — pēc apspriešanās ar 
Eiropas standartizācijas institūcijām —
pieņem 1. un 2. punktā minētos 

finansējuma noteikumus, kā arī dotācijas 
apjomu un vajadzības gadījumā 
maksimālos finansējuma procentus katram 
darbības veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Turklāt, neskarot iepriekš sacīto, 
saistībā ar dotāciju pasākumiem Komisija 
atbalsta gada darba plānā noteikto 
finansējuma procentuālo daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā.

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā, ar nosacījumu, ka ir 
pieejami šo ieinteresēto personu attiecīgie 
eksperti un ka viņi ir gatavi piedalīties.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā.

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti un atbilstīgi piedalās 
Eiropas standartizācijas darbā, kā norādīts 
5. panta 1. apakšpunktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 

(b) Eiropas standartizācijas organizācijas 
nodrošina, ka MVU, patērētāju 
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pienācīgi pārstāvēti Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā.

organizācijas, darba ņēmēji un vides un 
ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti, kā arī tās nodrošina 
to atbilstīgu līdzdalību Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pielāgotu tehnoloģiju attīstībai 
II pielikumā minēto IKT jomas standartu 
atzīšanas kritērijus;

(b) pielāgotu tehnoloģiju attīstībai 
II pielikumā minēto IKT jomas tehnisko 
specifikāciju izmantošanas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) šā punkts a) un b) apakšpunktā 
minētos lēmumus pieņem pēc 
apspriešanās ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām un ar 6. panta 2.a punktā 
minēto Eiropas standartizācijas sistēmas 
stratēģijas forumu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a šā punkts a) un b) apakšpunktā 
minētos lēmumus pieņem pēc 
apspriešanās ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Lēmumi ir ļoti svarīgs standartizācijas sistēmas aspekts, tāpēc ir jāiesaista Eiropas 
standartizācijas organizācijas.

Grozījums Nr. 249
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Komiteja vismaz divas reizes gadā 
tiekas ar Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Lēmumi ir ļoti svarīgs standartizācijas sistēmas aspekts, tāpēc ir jāiesaista Eiropas 
standartizācijas organizācijas.

Grozījums Nr. 250
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)



AM\891450LV.doc 101/113 PE480.857v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Daudzpusējs ieinteresēto personu forums
1. Izveido daudzpusēju ieinteresēto 
personu forumu, kas konsultē Komisiju 
un 18. pantā minēto komiteju par 
jautājumiem, kuri attiecas uz Eiropas 
standartizācijas politikas īstenošanu 
saistībā ar regulatīvo pieeju 
standartizācijai un tās ekonomisko un 
sociālo ietekmi.
2. Daudzpusējā ieinteresēto personu 
forumā darbojas:
(a) dalībvalstu valsts iestāžu pārstāvji;
(b) regulas III pielikumā minētās Eiropas 
organizācijas;
(c) Eiropas standartizācijas organizācijas;
(d) Eiropas organizācijas, kas pārstāv 
nozari, un citi ieinteresētie sabiedrības 
pārstāvji.
3. Ar daudzpusējo ieinteresēto personu 
forumu apspriežas:
(a) izstrādājot jaunu standartu 
pieprasījumus, ko iesniegs Eiropas 
standartizācijas organizācijām saskaņā ar 
7. panta 1. punktu;
(b) standartu nepilnību gadījumā, kurus 
konstatējušas attiecīgās ieinteresētās 
personas, tostarp tirgus uzraudzības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nosūta Komisijai gada ziņojumu par šīs 
regulas īstenošanu. Tajā iekļauj plašāku
informāciju par:

1. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nosūta Komisijai gada ziņojumu par šīs 
regulas īstenošanu. Tajā iekļauj 
informāciju par:

Or. en

Grozījums Nr. 252
Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pārskatīšana

Šo regulu pārskata piektajā gadā pēc tās 
stāšanās spēkā, lai novērtētu tās progresu 
noteikto mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Direktīvas 94/9/EK 6. panta 1. punkts; svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants attiecas uz pilnvarām. Šā tiesību akta priekšlikuma 7. pantā pilnvaru jēdziens vairs
nav pieminēts, savukārt laikposms, kas ir mazāks par vienu mēnesi, liedz Eiropas 
standartizācijas iestādei atbilstīgi apspriesties ar nacionālajām standartizācijas 
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organizācijām. Līdz šim ar dzelzceļa nozares standartizāciju saistītas pilnvaras tika 
apstiprinātas divkāršā komitejas uzklausīšanā: tika saņemts nozaru komitejas atzinums un 
Standartu un tehnisko noteikumu komitejas apstiprinājums.

Grozījums Nr. 254
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē nacionālo standartizācijas 
institūciju sarakstu un tā atjauninājumus 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēc vienošanās ar Eiropas 
standartizācijas organizācijām Komisija 
publicē nacionālo standartizācijas 
organizāciju sarakstu un tā atjauninājumus 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Pirms Komisija atjaunina sarakstus, tai būtu jāapspriežas ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām. Šī koordinācija nodrošinās sistēmas saskaņotību un valstu deleģēšanas 
principu.

Grozījums Nr. 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē nacionālo standartizācijas 
institūciju sarakstu un tā atjauninājumus 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēc vienošanās ar Eiropas 
standartizācijas organizācijām Komisija 
publicē nacionālo standartizācijas 
organizāciju sarakstu un tā atjauninājumus 
savā tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBAS TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU 
ATZĪŠANAI IKT JOMĀ

PRASĪBAS TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU 
IZMANTOŠANAI IKT JOMĀ

Or. en

Grozījums Nr. 257
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – a) apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskās specifikācijas izstrādā atvērtā
lēmumu pieņemšanas procesā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas 
standarta ietekmētajā tirgū vai tirgos;

tehniskās specifikācijas izstrādā atvērtā 
lēmumu pieņemšanas procesā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas 
tehniskās specifikācijas ietekmētajā tirgū 
vai tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – c) apakšpunkts – iii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) lai panāktu līdzsvaru, mēģināts 
iesaistīt visu attiecīgo kategoriju 
ieinteresētās personas;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pietiekama pārstāvība:
(i) tehniskās specifikācijas ir izstrādātas, 
piedaloties visām ieinteresētajām 
personām;
(ii) visu ieinteresēto personu kategoriju 
pārstāvība bija līdzsvarota.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) intelektuālā īpašuma tiesības, kas 
svarīgas specifikāciju īstenošanai, licencē 
saskaņā ar (taisnīgiem) samērīgiem un 
nediskriminējošiem ((F)RAND 
noteikumiem, kuros pēc intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieka ieskatiem
paredz svarīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
licencēšanu bez atlīdzības;

(c) intelektuālā īpašuma tiesības, kas 
svarīgas specifikāciju īstenošanai, licencē 
saskaņā ar (taisnīgiem) samērīgiem un 
nediskriminējošiem ((F)RAND 
noteikumiem, kuros paredz svarīgo 
intelektuālā īpašuma tiesību licencēšanu 
bez atlīdzības;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) saskaņotība: 
specifikācijas nav pretrunā spēkā 
esošajiem Eiropas vai starptautiskajiem 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas standartu konsekvence un iesaiste pasaules mērogā ir pamatprasība, lai sasniegtu 
konkurētspējas un inovācijas mērķus.

Grozījums Nr. 262
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ir ņemts vērā saskaņotības princips: 
tehniskās specifikācijas nedrīkst būt 
pretrunā spēkā esošajiem valsts, Eiropas 
un starptautiskajiem standartiem vai 
standartiem, kas atrodas izstrādē, kā arī 
nedrīkst ar tiem pārklāties.

Or. fr

Grozījums Nr. 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – fb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) leģitimācijas process: 
specifikācijas ir apstiprinātas, izmantojot 
leģitimācijas procesu, kura laikā īstenota 
publiskā apspriešana, piedaloties Eiropas 



AM\891450LV.doc 107/113 PE480.857v01-00

LV

un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka jauni standarti atbilst spēkā esošajai sistēmai un ka ar pretrunīgiem 
standartiem netiek radīti šķēršļi tirdzniecībai un inovācijai. Šajā saistībā lieti noderēs spēcīgi 
leģitimācijas procesi.

Grozījums Nr. 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
3. pielikums – a) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas organizācija, kas pārstāv MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

(a) Horizontāla Eiropas organizācija, kas 
pārstāv amatniekus un MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

Or. en

Grozījums Nr. 265
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pielikums – a) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas organizācija, kas pārstāv MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

(a) Eiropas un nacionālā organizācija, kas 
pārstāv MVU standartizācijas darbībās un 
kas:

Or. de

Pamatojums

Lai standartizācijas plānošana netiktu attālināta no tirgus un lai nodrošinātu, ka tā ir 
praktiski piemērojama, dialogs, kura mērķis ir ciešāk iesaistīt MVU un to pārstāvjus 
standartizācijas procedūrās, būtu jāstrukturē tā, lai nodrošinātu valsts līmeņa līdzdalību bez 
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starptautiskas iejaukšanās. Cita starpā strukturēta dialoga interesēs nedrīkstētu apdraudēt 
spēkā esošos pasākumus MVU līdzdalībai ar nacionālo standartizācijas organizāciju 
starpniecību.

Grozījums Nr. 266
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3. pielikums – b) apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir patērētāju interešu pārstāvēšana 
standartizācijas procesā Eiropas līmenī;

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir patērētāju, tostarp patērētāju, 
kas ir īpaši neaizsargātas savas garīgās 
vai fiziskās invaliditātes, vecuma vai 
lētticības dēļ, interešu pārstāvēšana 
standartizācijas procesā Eiropas līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas organizācija, kas pārstāv 
sabiedrības intereses Eiropas 
standartizācijas darbībās un kas:

(d) Eiropas organizācija, kas pārstāv 
sabiedrības intereses Eiropas 
standartizācijas darbībās, proti,
arodbiedrība vai darba ņēmēju 
organizācija, un kas:

Or. en

Grozījums Nr. 268
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas organizācija, kas pārstāv 
sabiedrības intereses Eiropas 
standartizācijas darbībās un kas:

(d) Eiropas organizācija, kas pārstāv 
Eiropas standartizācijas darbībās pārstāv
darba ņēmēju intereses arodveselības un 
darba drošības jomā un kas:

Or. en

Pamatojums

Regulas III pielikuma d) apakšpunkta mērķis ir ietvert Eiropas organizāciju, kas 
standartizācijas darbībās pārstāv darba ņēmēju intereses arodveselības un darba drošības 
jomā. Tomēr vārds „sabiedrības” ir pārāk plašs un var radīt juridisko nenoteiktību. Tiek 
ieviests atsevišķs grozījums, lai ietvertu Eiropas organizācijas, kas pārstāv citas sabiedrības
intereses.

Grozījums Nr. 269
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – i) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, 
neatkarīga no nozares, kam nav komerciālu 
un ar uzņēmējdarbību saistītu vai citādu 
konfliktējošu interešu;

(i) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, 
reprezentatīva un neatkarīga no nozares, 
kam nav komerciālu un ar uzņēmējdarbību 
saistītu vai citādu konfliktējošu interešu;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – i) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, 
neatkarīga no nozares, kam nav komerciālu 
un ar uzņēmējdarbību saistītu vai citādu 
konfliktējošu interešu;

(i) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, 
reprezentatīva un neatkarīga no nozares, 
kam nav komerciālu un ar uzņēmējdarbību 
saistītu vai citādu konfliktējošu interešu;
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Or. en

Grozījums Nr. 271
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu un 
neaizsargātu grupu, piemēram, personu 
ar invaliditāti, pārstāvēšana 
standartizācijas procesā Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu un it 
sevišķi neaizsargātāko grupu, piemēram, 
personu ar invaliditāti, pārstāvēšana 
standartizācijas procesā Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ii) daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir neaizsargātu grupu, piemēram, 
personu ar invaliditāti, sociālo interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 274
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir darba ņēmēju interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;

Or. en

Pamatojums

Regulas III pielikuma d) apakšpunkta mērķis ir ietvert Eiropas organizāciju, kas 
standartizācijas darbībās pārstāv darba ņēmēju intereses arodveselības un darba drošības 
jomā. Tomēr vārds „sabiedrības” ir pārāk plašs un var radīt juridisko nenoteiktību. Tiek 
ieviests atsevišķs grozījums, lai ietvertu Eiropas organizācijas, kas pārstāv citas sabiedrības 
intereses.

Grozījums Nr. 275
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
3. pielikums – d) apakšpunkts – iii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir 
saņēmusi nacionālo bezpeļņas sociālo

(iii) vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir 
saņēmusi nacionālo bezpeļņas darba 
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organizāciju pilnvarojumu pārstāvēt 
sabiedrības intereses standartizācijas 
procesā Eiropas līmenī.

ņēmēju organizāciju pilnvarojumu 
pārstāvēt darba ņēmēju intereses 
standartizācijas procesā Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Regulas III pielikuma d) apakšpunkta mērķis ir ietvert Eiropas organizāciju, kas 
standartizācijas darbībās pārstāv darba ņēmēju intereses arodveselības un darba drošības 
jomā. Tomēr vārds „sabiedrības” ir pārāk plašs un var radīt juridisko nenoteiktību. Tiek 
ieviests atsevišķs grozījums, lai ietvertu Eiropas organizācijas, kas pārstāv citas sabiedrības 
intereses.

Grozījums Nr. 276
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
3. pielikums – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Eiropas organizācija, kas Eiropas 
standartizācijas darbībās pārstāv
sabiedrības intereses, kuras nav b), c) un 
d) apakšpunktā minētās intereses, un kas:
(i) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, 
neatkarīga no nozares, kam nav 
komerciālu un ar uzņēmējdarbību saistītu 
vai citādu konfliktējošu interešu;
(ii) kam statūtos noteiktie mērķi un 
darbības ir sabiedrības interešu 
pārstāvēšana standartizācijas procesā 
Eiropas līmenī;
(iii) vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir 
saņēmusi nacionālo bezpeļņas sociālo 
organizāciju pilnvarojumu pārstāvēt 
sabiedrības intereses standartizācijas 
procesā Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums dod iespēju nākotnē Savienībā izveidot un atbalstīt Eiropas organizācijas, kas 
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pārstāv sabiedrības intereses un kas pašlaik nav ietvertas III pielikumā, ar nosacījumu, ka tās 
atbilst šeit noteiktajiem kritērijiem. 


