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Atsakomybė. Ši santrauka įpareigoja tik ją rengiant dalyvavusias Komisijos tarnybas, ja iš 
anksto neapsprendžiamas joks galutinis Komisijos priimamas sprendimas. 

1. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

Šis dokumentas susijęs tik su Europos standartizacijos sistema, kurioje veikia trys 
pagrindinės nepriklausomos Europos standartizacijos institucijos – CEN, CENELEC 
ir ETSI (toliau – ESI), ir sąveikos IRT srityje standartais. 

ES standartai ir standartizacija yra itin veiksmingos politikos priemonės. Prekybą 
skatina jau tai, kad esama standartų, nes jais daromas teigiamas poveikis mažinant 
sąnaudas, be to, mažėja pasiūlos ir paklausos informacijos asimetrija, ypač 
tarpvalstybinių sandorių atveju. Atlikus keletą ekonometrinių tyrimų nustatyta, kad 
makroekonominiu lygmeniu yra aiškus ryšys tarp ekonomikos standartizacijos, 
našumo augimo, prekybos ir apskritai ekonomikos augimo. Iš tyrimų matyti, kad dėl 
galiojančių standartų BVP per metus padidėja apytikriai vienu procentiniu punktu. 
Nors standartai ir standartizacija yra daug naudingesni Europos ekonomikai, jie taip 
pat naudojami kaip politikos priemonė siekiant užtikrinti, inter alia, bendrosios 
rinkos veikimą, sistemų ir tinklų sąveiką (ypač IRT sektoriuje), didesnę vartotojų ir 
aplinkos apsaugą, taip pat aktyvesnę veiklą inovacijų srityje ir didesnę socialinę 
įtrauktį. 

Tačiau po viešųjų konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis ir iš Europos 
Parlamento ataskaitos dėl Europos standartizacijos ateities1 matyti, kad reikia 
išspręsti tam tikras problemas. 

Europos standartai labai svarbūs pramonės produktų vidaus rinkos veikimui. Jais 
pakeičiami nacionaliniai, neretai prieštaringi standartai, dėl kurių gali kilti techninių 
kliūčių nacionalinėje rinkoje. Šiame poveikio vertinime Europos standartus galima 
suskirstyti į 2 kategorijas: 

• Komisijos prašymu parengti Europos standartai, pagrįsti vadinamuoju mandatu, 
pagal kurį ESI prašoma parengti norminio pobūdžio technines specifikacijas, 
kurios atitiktų mandatu nustatytus reikalavimus. Tokius standartus galima 
suskirstyti į 2 pakategores: 

– Darnieji standartai, kuriais užtikrinama, kad produktai atitiktų ES teisės 
aktuose išdėstytus esminius reikalavimus. Jei produktai atitinka 
Europos darniuosius standartus, vadinasi jie yra pakankamai saugūs. 
Tačiau darnieji standartai vis dar taikomi savanoriškai, todėl gamintojas 
gali pasinaudoti bet kuriuo kitu techniniu sprendimu, įrodančiu, kad jo 
produktas atitinka esminius reikalavimus. Per pastaruosius du 
dešimtmečius Europos darniųjų standartų procentinė dalis padidėjo nuo 
3,55 proc. iki 20 proc. 2009 m. Tai rodo, kad standartai tampa vis 
svarbesne priemone ES teisės aktams įgyvendinti2. 

                                                 
1 A7-0276/2010. 
2 Išsamūs duomenys pateikti 3 priede, o 4 priede pateikta ES teisės aktų, pagal kuriuos taikomi Europos 

standartai kaip priemonė atitikčiai esminiams reikalavimams nustatyti, apžvalga. 
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– Kiti Europos standartai, naudojami prisidedant prie Europos politikos 
įgyvendinimo. 

• Kiti Europos standartai, priimami ne pagal ES teisės aktus įmonių, nacionalinių 
standartizacijos institucijų ar kitų suinteresuotųjų šalių iniciatyva arba Komisijos 
prašymu.  

1.1. 1 problema. Europos standartų, kuriuos prašo parengti Komisija, priėmimo 
procesas nepakankamai greitas. 

Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje ir visuomenėje, ypač sektoriuose, kuriuose 
dominuoja labai trumpo vartojimo laiko produktai ir jų kūrimo ciklai, standartai turi 
atitikti greitą technologijų raidą. Kai kurios suinteresuotosios šalys tvirtina, kad visas 
Europos standartų rengimo ciklas yra pernelyg lėtas, tačiau nusiskundimai dėl 
standartizacijos lėtumo gali būti mažiau svarbūs technologijų, kurių kūrimui ir 
perkėlimui reikia daug laiko, atveju. Šiuo metu CEN ir CENELEC standartizacijos 
priemones parengia per 21,5–36 mėnesius, o ETSI paprastai prireikia 12–24 
mėnesių. Tačiau visas Komisijos prašymu rengiamų standartų rengimo procesas gali 
būti daug ilgesnis. Tokie standartai rengiami keturiais pagrindiniais etapais: 
parengiamas mandatas ir gaunama teigiama pagal Direktyvą 98/34/EB įsteigto 
komiteto nuomonė, ESI priima mandatą ir pradedami darbai, susiję su standarto 
rengimu, rengiamas standartas bei OL skelbiama darniojo standarto nuoroda ir 
leidžiama pradėti prieštaravimo procedūrą. 

1.2. 2 problema. Europos standartizacijos procese nepakankamai atstovaujama 
MVĮ ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims. 

Atlikus kelis tyrimus nustatyta, kad MVĮ susiduria su įvairiomis problemomis, 
susijusiomis su standartais ir standartizacija. Daugelio suinteresuotųjų šalių 
vertinimu viena svarbiausių problemų – standartizacijos srities veikloje MVĮ 
apskritai nepakankamai atstovaujamos, ypač Europos lygmeniu. Be to, standartai 
dažnai susiję su piliečių sauga ir gerove, tinklų veiksmingumu, aplinka ir kitomis 
viešosios politikos sritimis. Standartai visuomenėje ypač svarbūs, tačiau vykdant ES 
standartizaciją nepakankamai atsižvelgiama į susijusių visuomeninių suinteresuotųjų 
šalių nuomonę. Sprendžiant nepakankamo MVĮ ir susijusių visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių atstovavimo standartizacijos srities veikloje problemą, MVĮ ir 
susijusioms visuomeninėms suinteresuotosioms šalims atstovaujančioms 
organizacijoms skiriama finansinė parama. Tinkamumo gauti tokias dotacijas 
kriterijai, dotacijų naudojimo sąlygos ir siūlomos finansinės paramos rūšys labai 
skiriasi. Vienos organizacijos gauna dotacijas konkretiems veiksmams, kitos – 
veiklos dotacijas.  

1.3. 3 problema. Šiuo metu vykdant IRT viešuosius pirkimus negalima nurodyti 
forumų ir konsorciumų parengtų standartų.  

IRT srityje daug standartų, kuriais užtikrinama sąveika, rengia pasaulinio masto 
forumai ir konsorciumai, o ne ESI. Tai ypač dažnai pasitaiko, kai rengiami su 
internetu ir žiniatinkliais susiję standartai. Tradicinėms standartų rengimo 
institucijoms paprastai trūksta ypač specializuotos patirties, jos nedirba IRT srityje, 
todėl šiuo metu didžiąją IRT standartizacijos darbo pasauliniu lygmeniu dalį atlieka 
kitos nei tradicinės Europos ar tarptautinės standartizacijos sistemos institucijos.  
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Nuorodų į standartus pateikimas vykdant viešuosius pirkimus gali būti svarbi 
priemonė inovacijoms skatinti ir valstybės institucijoms suteikti galimybę naudoti jų 
užduotims vykdyti reikalingas priemones, ypač tokiose pirmaujančiose rinkose kaip 
e. sveikata. Viešieji pirkimai turi atitikti Direktyvą 2004/18/EB, kurioje nustatomi 
oficialių standartų ir kitų techninių specifikacijų, kurioms papildomai reikia 
funkcinių reikalavimų aprašymo, skirtumai. Kai, pateikdamos technines 
specifikacijas, valdžios institucijos daro jose nuorodas į techninius standartus, jos 
taip pat turėtų nurodyti, ar konkurso dalyviams leidžiama įrodyti, kad jų teikiamas 
pasiūlymas atitinka specifikacijas, net jei tas pasiūlymas neatitinka nurodytų 
techninių standartų. Tačiau įsigyjant IRT paslaugas ir produktus gali būti nustatyta 
papildomų reikalavimų. Valdžios institucijos turi sugebėti apibrėžti savo IRT 
strategiją ir sandarą, įskaitant tarpvalstybinę sąveiką, tada jos galės įsigyti tokių IRT 
sistemų, paslaugų ir produktų ar jų komponentų, kurie atitiktų jų reikalavimus.  

2. TIKSLAI 

2.1. Bendrieji politikos tikslai 

Šia iniciatyva siekiama, kad standartai ir Europos standartizacija vaidintų didesnį 
vaidmenį gerinant vidaus rinkos veikimą, skatinant augimą ir inovacijas ir didinant 
ES įmonių (ypač MVĮ) konkurencingumą.  

2.2. Konkretūs tikslai 

• Trumpinti Komisijos prašymu rengiamų standartų rengimo proceso trukmę. 

• Užtikrinti, kad standartizacijos procese būtų tinkamai atstovaujama MVĮ ir 
visuomeninėms suinteresuotosioms šalims, ypač kai standartai rengiami 
Komisijos prašymu. 

• Plačiau naudoti IRT standartus ir taip stiprinti sąveiką kuriant labiau 
integruotą Europos IRT produktų ir paslaugų viešųjų pirkimų rinką, visų 
pirma sukuriant e. vidaus rinką. 

• Pašalinti galiojančioje teisinėje sistemoje esančius neaiškumus. 

3. POVEIKIO VERTINIMAS 

3.1. 1 problema. Europos standartų nustatymo procesas nepakankamai greitas. 

3.1.1. 1.0 politikos galimybė: pagrindinis scenarijus. 

Kaip aprašyta pirmiau. Juo remiamasi kaip pagrindu, su juo lyginant vertinamos 
kitos galimybės. 

3.1.2. 1.A politikos galimybė: nustatyti Europos standartų pateikimo terminus.  

Šios galimybės privalumas – Europos standartai būtų parengti per pakankamai 
trumpą laikotarpį. Su šia galimybe susijusi prielaida – ESI sutiktų su trumpesniais 
terminais ir įtikintų techninius ekspertus daugiau laiko skirti standarto rengimui. 
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Teigiamą ekonominį poveikį greičiau parengus standartą būtų galima apskaičiuoti 
kaip numatomą apytikriai vieno procentinio punkto per metus už produktą ar 
paslaugą, kuriam taikomas standartas, augimo normą.  

Be to, kad ši galimybė būtų taikoma tik darniesiems standartams ir Europos 
standartams, kuriuos parengti prašo Komisija, ESI nustatytas terminas pagreitinti 
oficialų standartų rengimo procesą veikiausiai turėtų neigiamo poveikio standarto 
kokybei. Laiko laimėti galima tik sumažinus sutarimui priimti reikalingų balsų 
skaičių ir atitinkamai vieno tarpinio konsultacinio etapo trukmę arba to etapo iš viso 
atsisakius.  

Visiems Europos standartams nustačius terminus ir reikalavimą per trumpesnį laiką 
parengti bent tokį patį standartų skaičių padidėtų metinės sąnaudos (pvz., dėl 
dažnesnių posėdžių). Jei standartą reikėtų parengti per 2 metus, su standarto rengimu 
susijusios sąnaudos per metus padidėtų maždaug 150 000–200 000 EUR. Spartinti 
tempą būtų įmanoma tik tada, jei pramonė ir kitos suinteresuotosios šalys sutiktų 
dalintis papildomas sąnaudas arba jei jas kompensuotų Komisija. Jei nebūtų imtasi 
konkrečių priemonių, visų Europos standartų terminai tikrai turėtų neigiamo 
poveikio MVĮ ir visuomeninių suinteresuotųjų šalių dalyvavimui standartizacijos 
procese.  

3.1.3. 1.B politikos galimybė: įkurti Europos standartų agentūrą, kuri valdytų standartų 
rengimo procesą.  

Šios galimybės privalumas – agentūrą stebėtų Europos teisės aktų leidėjas, be to, 
būtų sunkiau atsisakyti Europos standartų rengimui suteiktų mandatų. Įkūrus 
Europos standartizacijos agentūrą prašymai rengti darniuosius standartus būtų 
tenkinami pirmumo tvarka. Sumažėtų administracinių išteklių dubliavimosi tikimybė 
ir išlaidos, būtų sutelktos visos įmanomos ekspertų žinios. Be to, būtų galima 
sudaryti sąlygas aktyvesniam MVĮ dalyvavimui standartizacijos procese. 

Tačiau ši galimybė turi ne vieną didelį trūkumą. Kad ji būtų perspektyvi, būtinas 
glaudus bendradarbiavimas su nacionalinėmis standartizacijos institucijomis. 
Europos standartizacijos agentūra be jų paramos negalėtų veikti. Be to, agentūra 
neturėtų tokių ekspertų žinių, kurios būtinos, kad techninis komitetas veiksmingai 
atliktų savo užduotis. Todėl, nepaisant to, ar standartas rengtas stebint ESI ar 
agentūrai, ekspertų sutarimas vis tiek būtų būtinas. Pasirinkus šią galimybę ES 
biudžetui tikrai tektų nemažos papildomos sąnaudos. Komisija šiuo metu skiria 
21,2 mln. EUR, t. y. apytikriai 47 proc. visų trijų ESI pajamų (44 000 000 EUR). 
Kita ESI pajamų dalis – daugiausia narių mokesčiai ir įnašai. Reikėtų nepamiršti, kad 
standartų, kuriems parengti Komisija suteikia mandatą, dalis, palyginti su visomis 
ESI rengiamomis standartizacijos priemonėmis, yra pakankamai nedidelė.  

3.1.4. 1.C politikos galimybė: skaidri ir supaprastinta darniųjų standartų ir kitų Komisijos 
prašomų parengti Europos standartų rengimo procedūra.  

Dėl labiau organizuotos ir reguliarios metinio ar daugiamečio programavimo tvarkos 
Komisijos tarnyboms padidėtų darbo krūvis, tačiau apskritai poveikis būtų teigiamas. 
ESI būtų sudaryta galimybė numatyti, kokie prašymai bus pateikti, ir sutrumpinti 
prašymo priėmimo tvarką, kad įmonės galėtų greičiau naudotis darniaisiais 
standartais rinkoje. Ši galimybė turėtų teigiamo poveikio vidaus rinkoje ir įmonių 
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(įskaitant MVĮ) konkurencingumui, nes mandatų suteikimo laikotarpis sutrumpėtų 
maždaug 6 mėnesiais (būtų panaikintos atskiros konsultacijos su komitetu), o likusį 6 
mėnesių laikotarpį būtų galima sutrumpinti proceso pabaigoje padidinus našumą, kai 
pateikiami prieštaravimai. Neigiamo poveikio ar papildomų sąnaudų nenustatyta. 
Nors šios galimybės poveikis apskritai teigiamas, o neigiamo poveikio nenustatyta, 
pagrindinis trūkumas – ji būtų taikoma tik rengiant darniuosius standartus ir 
Komisijos prašomus parengti standartus, taigi ją pasirinkus poveikio kito Europos 
standartizacijos srities darbo tempui nebūtų padaryta. 

3.2. 2 problema. MVĮ ir visuomeninių suinteresuotųjų šalių įtraukimas į Europos 
standartizacijos procesą. 

3.2.1. 2.0 politikos galimybė: pagrindinis scenarijus (t. y. finansinė parama MVĮ ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių atstovavimui). 

Kaip aprašyta pirmiau. Juo remiamasi kaip pagrindu, su juo lyginant vertinamos 
kitos galimybės. 

3.2.2. 2.A politikos galimybė: palengvinti tiesioginį atstovavimą MVĮ ir visuomeninėms 
suinteresuotosioms šalims Europos standartizacijos organizacijose.  

Pavienių MVĮ ir visuomeninių suinteresuotųjų šalių techninės kvalifikacijos 
turintiems darbuotojams ilgą laiką tiesiogiai dalyvaujant techninio komiteto 
posėdžiuose ir diskusijose tokie darbuotojai standartizacijos organizacijose įgyja 
reputacijos. Be to, tokių darbuotojų vykdoma veikla gali turėti tiesioginio poveikio 
standartizacijos procesui. Norint dalyvauti standartizacijos procese reikia labai gerai 
techniškai išmanyti siūlomus standartus ir jų turinį. Taip pat dalyviai turi būti 
pasirengę skirti nemažai laiko ir energijos, kad galėtų dalyvauti reguliariose vidinėse 
diskusijose būsimo standarto tema. Apskritai pripažįstama, kad norint prasmingai 
dalyvauti bet kurio techninio komiteto ar darbo grupės veikloje, reikia skirti 
apytikriai 20 proc. savo laiko. 

3.2.3. 2.B politikos galimybė: MVĮ ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančioms organizacijoms suteikti balsavimo teisę Europos standartizacijos 
organizacijose.  

Nedideliam skaičiui atstovaujančių organizacijų suteikus balsavimo teisę techninio 
darbo klausimais CEN būtų padarytas labai teigiamas poveikis į šį darbą įtraukiant 
MVĮ ir visuomenines suinteresuotąsias šalis. Suteikiant kitas balsavimo teises reikėtų 
atsižvelgti į MVĮ ir visuomeninių suinteresuotųjų šalių atstovų pareikštą nuomonę. 
Neigiamo poveikio nenustatyta. Tačiau dėl balsavimo teisių suteikimo kitoms 
organizacijoms nei nacionalinės standartizacijos institucijos reikia tartis su ESI 
nariais ir gauti jų sutikimą, tad neaišku, ar šią galimybę galima įgyvendinti. Be to, tai 
gali reikšti, kad teks mokėti didesnį narystės mokestį, tad MVĮ ir visuomeninėms 
suinteresuotosioms šalims atstovaujančioms organizacijoms dėl to padidėtų su šia 
galimybe susijusios sąnaudos.  
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3.2.4. 2.C politikos galimybė: MVĮ ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų pozicijos Europos standartų organizacijose stiprinimas 
sudarant galimybę gauti veiklos dotaciją. 

Teigiamas šios galimybės aspektas – pagal ją numatoma galimybė toliau remti MVĮ 
ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims atstovaujančias organizacijas, kad jos 
galėtų sustiprinti savo vaidmenį standartizacijos procese. Kitas teigiamas aspektas – 
galimybė gauti veiklos dotaciją yra didelė varomoji jėga ESI toliau tokias 
organizacijas laikyti rimtais partneriais standartizacijos procese ir tinkamai 
atsižvelgti į tokių organizacijų nuomonę atliekant techninį su Europos standartais 
susijusį darbą. Tačiau pasirinkus šią galimybę reikėtų taikyti proporcingo mažinimo, 
nustatyto pagrindiniame teisės akte, kuriuo remiantis teikiamos dotacijos, išimtį. Be 
to, pagal šią galimybę reikalaujama, kad biudžeto valdymo institucija bent išlaikytų 
biudžeto sumas, kurios šiuo metu yra paskirstytos per kelias biudžeto eilutes. 
Neigiamo poveikio nenustatyta. 

3.3. 3 problema. Šiuo metu vykdant IRT viešuosius pirkimus negalima nurodyti 
forumų ir konsorciumų parengtų standartų. 

3.3.1. 3.0 politikos galimybė: pagrindinis scenarijus. 

Kaip aprašyta pirmiau. Juo remiamasi kaip pagrindu, su juo lyginant vertinamos 
kitos galimybės. 

3.3.2. 3.A politikos galimybė: vėl pradėti taikyti Tarybos sprendime 87/95/EEB numatytus 
mechanizmus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir politika.  

Šios galimybės privalumas – nereikia daryti jokių norminių pakeitimų, be to, ES 
teisės aktų leidėjas ir valstybės narės išvengtų susijusių administracinių sąnaudų. 
Tačiau forumų ir konsorciumų standartų keitimas į Europos standartus – tai 
papildomos išlaidos, atsakomybė ir papildomos sąnaudos Europos standartizacijos 
institucijoms. Didžiąją dalį tokių sąnaudų tektų prisiimti Komisijai. Be to, ESI būtų 
atsakingos už nuolatinę standarto peržiūrą ir jo atnaujinimą. Taip pat 5 straipsnio 
3 dalyje nurodytos aplinkybės nebeatitinka technologinės rinkos realybės. Todėl 
norint pritaikyti šią galimybę gali tekti labai plačiai aiškinti Sprendimo 87/95/EB 
nuostatas. Poveikis vidaus rinkai, MVĮ, valdžios institucijoms, vartotojams ir 
inovacijoms būtų minimalus, nes trūksta teisinio tikrumo. Tačiau poveikio biudžetui 
nebūtų.  

3.3.3. 3.B politikos galimybė: leisti daryti nuorodas į forumų ir konsorciumų standartus.  

Pagrindinis šios galimybės privalumas – tikimasi, kad sudarius galimybę vykdant 
viešuosius pirkimus daryti nuorodas į atrinktus forumų ir konsorciumų standartus, 
remiantis tvirtu teisiniu pagrindu, sumažėtų rinkos susiskaidymas, be to, būtų 
daromas teigiamas poveikis vidaus rinkai, visų pirma įmonėms, kurios tiekia tokius 
forumų ir konsorciumų standartus atitinkančias prekes ir paslaugas. Pasirinkus šią 
galimybę būtų daromas netiesioginis teigiamas poveikis valdžios institucijoms, MVĮ 
ir vartotojams, nes sparčiai didėtų vartotojams skirtų pažangiųjų technologijų 
elektroninių produktų, kurie turi poveikio tinklams, skaičius.  
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Tačiau su tokiu teigiamu poveikiu gali būti susijusi ir rizika. Svarbus rizikos 
veiksnys – forumų ir konsorciumų standartai gali apimti patentuotas technologijas, 
todėl dėl faktinės su technologija susijusios monopolijos rinkoje gali įsivyrauti 
faktinė paslaugų ir produktų, kurie pagrįsti tokia technologija, monopolija. Todėl tai 
būtų palanku vieninteliam tokios technologijos tiekėjui. Taigi reikėtų, kad forumų ir 
konsorciumų standartai būtų bent paremti FRAND intelektinės nuosavybės teisių 
politika, kaip yra ESI atveju, arba būtų taikomi be autorinių honorarų. Komisija juos 
turėtų atrinkti ir vertinti atsižvelgdama į iš anksto nustatytus kriterijus ar ypatybes3, 
jai turėtų padėti suinteresuotosios šalys konsultacijų grupėje, kurią sudarytų labai 
daug įvairių suinteresuotųjų šalių, o už ekspertų žinias neturėtų būti atlyginama.  

3.3.4. 3.C politikos galimybė: atrinktiems forumams ir konsorciumams pagal Direktyvą 
98/34/EB suteikti pripažinto subjekto statusą.  

Šios galimybės poveikis priklauso nuo įvairių nepriklausomų veiksnių, kaip antai 
atrinktų forumų ir konsorciumų noro būtų pripažintais ir sutikti, kad būtų tikrinama 
jų atitiktis PPO standartizacijos kriterijams. Forumai ir konsorciumai gali nenorėti 
teikti paraiškos dėl pripažinimo dėl to, kad jie patirtų papildomų akreditavimo 
sąnaudų, dėl to, kad akreditavimą reikėtų reguliariai atnaujinti (pvz., būtų patiriama 
vidaus audito sąnaudų) ir dėl to jie patirtų sąnaudų, susijusių su atitiktimi proceso 
reikalavimams, ir dėl aplinkybių, susijusių su jų nepriklausomumu. Tam, kad būtų 
pripažinti, forumai ir konsorciumai turėtų atitikti tam tikrus procedūrinius oficialios 
standartizacijos veiksnius, dėl kurių ateityje gali sulėtėti standarto rengimas. Dėl 
privačių forumų ir konsorciumų pripažinimo gali kilti tam tikrų nemažų valdysenos 
ir koordinavimo problemų. Privačiuose forumuose ir konsorciumuose paprastai 
mokami dideli narystės mokesčiai, dėl kurių MVĮ gali nenorėti dalyvauti 
standartizacijos procese, taigi tai būtų diskriminacinis veiksnys. MVĮ būtų sunkiau 
aktyviai dalyvauti konsorciumo veikloje, tačiau būtų lengviau pasyviai stebėti 
konsorciumo veiklą. Taigi, veikiausiai naudos gautų didelės bendrovės, aktyviai 
dalyvaudamos standartizacijos veikloje. Bet kuriuo atveju pagal šią galimybę 
atliekant forumų ir konsorciumų atranką reikėtų atidžiai išnagrinėti jų siūlomas 
procedūrines garantijas.  

Pasirinkus šią galimybę forumai ir konsorciumai patirtų papildomų sąnaudų, visų 
pirma įrodydami, kad atitinka PPO kriterijus, ir ypač dėl proceso reikalavimų bei 
aplinkybių, susijusių su jų nepriklausomumu. Pripažinimo atveju forumai ir 
konsorciumai turėtų laikytis oficialios standartizacijos procedūrinių veiksnių ir 
vykdyti pripažintos įstaigos pareigas. Standarto turinys ir kokybė neįgauna pridėtinės 
vertės nė dėl vieno iš tokių veiksnių. Be to, prireiktų papildomų ES biudžeto išteklių, 
nes kriterijus atitinkančioms organizacijoms reikėtų sudaryti galimybes pasinaudoti 
ES skiriama finansine parama. 

4. GALIMYBIŲ PALYGINIMAS 

Politikos galimybės, skirtos trims problemų sritims, lyginamos remiantis 
veiksmingumo (t. y. kokiu mastu jos atitinka konkrečius tikslus), našumo (t. y. 

                                                 
3 Galimų ypatybių sąrašas nustatytas 2009 m. liepos 3 d. Komisijos Baltojoje knygoje „Informacinių ir 

komunikacinių technologijų standartizacijos modernizavimas Europos Sąjungoje. Tolesni veiksmai“, 
COM(2009) 324.  



 

LT 8   LT 

kokiomis sąnaudomis tai pasiekiama) ir derėjimo su kitų sričių ES politika, 
kriterijais. Tuo remiantis siūloma rinktis šias galimybes: 

• 1.A politikos galimybę (nustatyti Europos standartų pateikimo terminus) kartu su 
1.C politikos galimybe (skaidri ir supaprastinta darniųjų standartų ir kitų 
Komisijos prašomų parengti Europos standartų rengimo procedūra); 

• 2.C politikos galimybę: MVĮ ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų pozicijos Europos standartų organizacijose stiprinimas 
sudarant galimybes gauti veiklos dotaciją. 

• 3.B politikos galimybę: leisti daryti nuorodas į forumų ir konsorciumų 
specifikacijas. 


