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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos standartizacijos ateities
(2010/2051(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į viešąjį klausymą tema „Europos standartizacijos ateitis“, kurį 2010 m. 
birželio 23 d. surengė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

– atsižvelgdamas į atsakymus į nuo 2010 m. kovo 23 d. iki gegužės 21 d. vykusią 
Komisijos viešąją konsultaciją dėl Europos standartizacijos sistemos peržiūros,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 9 d. Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato 
parengtą poveikio įvertinimo studiją standartizacijos teisės aktų paketo klausimu,

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario mėn. Europos standartizacijos sistemos peržiūros 
ekspertų grupės (EXPRESS) ataskaitą „Standartizacija siekiant konkurencingos ir 
inovatyvios Europos. 2020 m. vizija“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. profesoriaus Mario Monti pranešimą Komisijos 
pirmininkui „Nauja bendrosios rinkos strategija“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio mėn. studiją dėl MVĮ prieigos prie Europos 
standartizacijos „Galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti daugiau naudos iš 
standartų ir dalyvavimo standartizacijoje užtikrinimas“, kurią užsakė Europos 
standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas 
(CENELEC),

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 10 d. Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio 
direktorato parengtą studiją dėl prieigos prie standartizacijos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 98/34/EB 
taikymo 2006–2008 m. (COM(2009)0690) ir į prie jo pridedamą Komisijos tarnybų 
darbo dokumentą (SEC(2009)1704),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 3 d. baltąją knygą „Informacinių ir komunikacinių 
technologijų standartizacijos modernizavimas Europos Sąjungoje. Tolesni veiksmai“ 
(COM(2009)0324),

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos išvadas dėl standartizacijos ir inovacijų,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Kaip geriau panaudoti 
standartizaciją inovacijoms Europoje skatinti“ (COM(2008)0133),

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatą dėl Europos standartizacijos 
vaidmens Europos politikos ir teisės aktų leidybos srityje (COM(2004)0674) ir prie jo 
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pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Europos standartizacijos uždaviniai“,

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 25 d. Komisijos komunikatą „Aplinkosaugos aspektų 
integracija į Europos standartizaciją“ (COM(2004)0130),

– atsižvelgdamas į 2001 m. liepos 26 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Europos 
politikos principai tarptautinės standartizacijos atžvilgiu“ (SEC(2001) 1296),

– atsižvelgdamas į savo 1999 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo dėl 
veiksmingumo ir atskaitomybės Europos standartizacijos srityje vadovaujantis „naujuoju 
požiūriu“1,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 13 d. Komisijos pranešimą dėl veiksmingumo ir 
atskaitomybės Europos standartizacijos srityje vadovaujantis „naujuoju požiūriu“ 
(COM(1998)0291),

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1673/2006/EB dėl Europos standartizacijos finansavimo2,

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo 
tvarką3,

– atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 87/95/EEB dėl 
standartizacijos informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje4,

– atsižvelgdamas į 1991 m. birželio mėn. Vienos susitarimą dėl Tarptautinė standartizacijos 
organizacijos (ISO) ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) techninio 
bendradarbiavimo ir 1996 m. rugsėjo mėn. Drezdeno susitarimą dėl keitimosi techniniais 
duomenimis tarp Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) ir 
Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7 0000/2010) 
ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę,

A. kadangi Europos standartizacijos sistema buvo svarbiausias į naująją teisinę sistemą 
integruotas elementas kuriant bendrą rinką, ypač pagrindinėse teisėkūros srityse 
naudojant standartus pagal naująjį požiūrį, 

B. kadangi dabartinė teisinė sistema prisidėjo prie Europos standartizacijos sėkmės: ji sudarė 
galimybę sukurti Europos standartus, reikalingus visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, sudaryti sąlygas 
pasaulinei prekybai ir prieigai prie rinkos ir paskatinti tvarų augimą ir konkurencingumą,

                                               
1 OL C 150, 1999 5 28, p. 624.
2 OL L 315, 2006 11 15, p. 9.
3 OL L 204, 1998 7 21, p. 37-48.
4 OL L 36, 1987 2 7, p. 31-37.
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C. kadangi Europos standartizacijos sistemai tenka svarbiausias vaidmuo reaguojant į 
didėjantį poreikį Europos politikos ir teisėkūros srityse turėti standartus, kuriais būtų 
galima užtikrinti produktų saugumą, prieinamumą, inovacijas, sąveikumą ir aplinkos 
apsaugą,

D. kadangi M. Monti pranešime dėl naujos bendrosios rinkos strategijos pabrėžiama, kad 
būtina persvarstyti Europos standartų procesą, išlaikyti esamos sistemos privalumus ir 
tinkamai suderinti Europos ir nacionalinius aspektus,

E. kadangi Europos standartizacija, siekiant patenkinti verslo ir vartotojų poreikius ir 
panaudoti visus galimus jos privalumus remiant valstybės ir visuomenės tikslus, turi 
atitikti uždavinius, kylančius dėl globalizacijos, klimato kaitos, naujų ekonominių galių ir 
technologijų raidos,

Įžanga

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti Europos standartizacijos sistemą 
siekiant išsaugoti daugelį jos sėkmingų elementų, pašalinti jo trūkumus ir tinkamai 
suderinti Europos ir nacionalinius aspektus; pabrėžia, kad atliekant siūlomą persvarstymą 
reikėtų remtis stipriosiomis esamos sistemos savybėmis, kurios sudaro tvirtą pagrindą 
sistemos tobulinimui, ir susilaikyti nuo radikalių pakeitimų, kurie galėtų pakenkti 
esminėms sistemos vertybėms; 

2. teigiamai vertina Europos standartizacijos sistemos peržiūros ekspertų grupės (EXPRESS) 
ataskaitą; ragina Europos ir nacionalines standartizacijos organizacijas, valstybes nares ir 
Komisiją įgyvendinti jos strategines rekomendacijas siekiant užtikrinti, kad Europos 
standartizacijos sistema būtų pajėgi patenkinti visuomeninius ir ekonominius poreikius ir 
išlaikyti savo vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėje standartizacijos sistemoje;

3. pabrėžia, kad kartu su Komisijos pasiūlymu dėl Europos standartizacijos esamos teisinės 
sistemos persvarstymo turi būti parengtas strateginis dokumentas, pagal kurį būtų 
nustatyta išsami Europos ir nacionalinio lygmens veiksmų sistema, įskaitant konkrečius 
pasiūlymus dėl tų patobulinimų, kurių negalima įgyvendinti persvarstant teisės aktus; 
pabrėžia, kad šis strateginis dokumentas neturėtų apimti tik EXPRESS ataskaitoje 
pateikiamas rekomendacijas;

4. pritaria Komisijos ketinimui į Europos standartizacijos teisinę sistemą įtraukti Pasaulio 
prekybos organizacijos susitarimo dėl techninių kliūčių prekybai principus (skaidrumą, 
atvirumą, nešališkumą, sutarimą, veiksmingumą, aktualumą ir nuoseklumą) siekiant 
įtvirtinti jų taikymą Europos standartizacijos sistemoje; 

5. vis dėlto pabrėžia, kad šių principų savaime nepakanka siekiant užtikrinti tinkamą mažų ir 
vidutinių įmonių ir visuomenės suinteresuotųjų šalių, ypač tų, kurios atstovauja sveikatos 
apsaugos ir saugumo, vartotojų ir aplinkos apsaugos interesams, atstovavimą 
standartizacijos procese; taigi mano, kad būtina papildomai įtraukti proporcingo 
atstovavimo principą, atsižvelgiant į tai, jog jis itin svarbus, kai kalbama apie viešąjį 
interesą, siekiant, kad visų suinteresuotųjų šalių pozicijos būtų sujungiamos proporcingai, 
ypač kuriant standartus, skirtus ES teisės aktams ir politikos sritims paremti;
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6. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors standartai ir padėjo labai pagerinti prekių kokybę ir 
saugumą, paslaugų srityje jų dar gerokai trūksta lyginant su šio sektoriaus svarba ir 
galimybėmis; ypač pažymi, kad pastaraisiais metais Europoje sukurtų nacionalinių 
paslaugų standartų skaičius gerokai didesnis už šioje srityje sukurtų Europos Sąjungos 
standartų skaičių;

7. pripažįsta, kad paslaugų standartai dažnai atitinka nacionalinius ypatumus ir kad jų 
kūrimas susijęs su rinkos poreikiais; vis dėlto pabrėžia, kad Europos Sąjungos paslaugų 
standartų kūrimas, kaip numatyta Direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, 
bus naudingas toliau atliekant suderinimą paslaugų sektoriuje, užtikrins Europos paslaugų 
skaidrumą, kokybę ir konkurencingumą ir skatins konkurenciją, inovacijas, prekybos 
kliūčių šalinimą ir vartotojų apsaugą;

8. taigi pritaria Komisijos ketinimui paslaugų standartus įtraukti į Europos standartizacijos 
teisinę sistemą, nes taip ne tik bus užtikrinta, jog bus paskelbti visi nacionaliniai paslaugų 
standartai, galintys sudaryti techninių kliūčių prekybai vidaus rinkoje, bet ir sukurtas 
tinkamas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galės prašyti Europos 
standartizacijos organizacijas (ESO), būtent CEN, CENELEC ir Europos 
telekomunikacijų standartų institutą (ETSI), sukurti standartus paslaugų sektoriuje;

Europos standartizacijos sistemos įgalinimas

a) Bendrosios pastabos

9. dar kartą patvirtina, kad Europos standartizacija, kuria grindžiami naujojo požiūrio teisės 
aktai, buvo sėkminga ir būtina priemonė baigiant kurti bendrą rinką; pažymi, kad 
pastaraisiais metais standartizacijos įgaliojimų, sutvirtinančių teisės aktus tose srityse, 
kurių neapima naujasis požiūris, skaičius padaugėjo, taigi iš to matyti, kad šis modelis 
buvo priimtas daugelyje ES politikos sričių; mano, kad gerai būtų naudoti standartus ir 
kitose Sąjungos teisėkūros ir politikos srityse, o ne tik bendros rinkos srityje, atsižvelgiant 
į atitinkamų sričių ypatybes ir vadovaujantis geresnio reglamentavimo principais;

10. laikosi nuomonės, kad itin svarbu aiškiai atskirti teisėkūrą nuo standartizacijos siekiant 
užkirsti kelią klaidingam teisės tikslų ir norimos apsaugos lygio aiškinimui; pabrėžia, kad 
Europos teisės aktų leidėjas turi būti dėmesingas ir tikslus nustatydamas svarbius 
reglamento reikalavimus, o Komisija turi aiškiai ir tiksliai įgaliojimuose apibrėžti 
standartizacijos darbo tikslus; pabrėžia, kad standartų kūrėjai turėtų tik nustatyti technines 
teisės aktų leidėjo nustatytų tikslų įgyvendinimo priemones ir užtikrinti aukštą apsaugos 
lygį;

11. ragina Komisiją sukurti ir įgyvendinti patobulintas standartizacijos politikos ir veiklos 
koordinavimo sistemas, kurios turėtų apimti visus standartizacijos proceso viešosios 
politikos aspektus nuo įgaliojimų rengimo ir jų suteikimo, techninio komiteto darbo 
stebėsenos užtikrinant, kad sukurti standartai atitiktų atitinkamų teisės aktų svarbius 
reikalavimus, iki oficialaus standartų priėmimo, paskelbimo ir naudojimo;

12. pabrėžia svarbų naujojo požiūrio konsultantų vaidmenį patvirtinant, kad suderinti 
standartai atitinka atitinkamus ES teisės aktus; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuos 
konsultantus šiuo metu parenka Europos standartizacijos organizacijos, kuriose jie dirba, 
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ir ši užduotis sudaro šioms organizacijoms administracinę naštą ir kartais kelia 
suinteresuotosioms šalims susirūpinimą dėl proceso nešališkumo ir nepriklausomumo; 
taigi ragina Komisiją įvertinti, ar reikia persvarstyti esamas procedūras; be to, mano, kad 
Komisija turėtų nustatyti procedūrą, pagal kurią būtų užtikrinama, jog įgaliotieji standartai 
atitiktų ES politikos sritis ir teisės aktus, nepatenkančius į naujojo požiūrio taikymo sritį;

b) Prieigos prie standartizacijos proceso gerinimas

13. pripažįsta, kad nacionalinio delegavimo principas yra kertinis Europos standartizacijos 
sistemos akmuo, ypač kalbant apie CEN ir CENELEC vykdomą standartų kūrimo 
procesą; vis dėlto pažymi, kad, kaip patvirtinta studijoje dėl prieigos prie standartizacijos, 
daugelyje Europos šalių suinteresuotosios visuomenės šalys neaktyviai dalyvauja arba 
išvis nedalyvauja standartų nustatymo procese;

14. taigi ragina Europos ir nacionalines standartizacijos institucijas skatinti veiksmingai 
dalyvauti standartizacijos procese visas suinteresuotąsias šalis, ypač mažų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) atstovus, vartotojus (įskaitant neįgaliuosius ir pažeidžiamus vartotojus), 
aplinkosaugininkus, darbininkus ir visuomenės interesams atstovaujančias institucijas ir 
sudaryti tam palankias sąlygas;

15. pabrėžia jau dešimtajame dvidešimto amžiaus dešimtmetyje pripažintą būtinybę Europos 
lygmeniu užtikrinti suinteresuotųjų visuomenės šalių dalyvavimą, kad būtų veiksmingiau 
atsižvelgiama į jų nuomones, turint mintyje tai, kad nacionaliniuose techniniuose 
komitetuose joms iki šiol silpnai atstovaujama; tvirtina, kad reikia bent iki 2020 m. toliau 
teikti finansinę ir politinę paramą Europos organizacijoms, kurios atstovauja šioms 
suinteresuotosioms šalims, nes pasiekta labai maža pažanga užtikrinant aktyvesnį 
suinteresuotųjų visuomenės šalių dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu;

16. laikosi nuomonės, kad šioms Europos organizacijoms turi tekti stipresnis vaidmuo 
Europos standartizacijos organizacijose; rekomenduoja, kad nepažeidžiant nacionalinio 
delegavimo principo visoms šioms organizacijoms būtų suteikta balsavimo ESO 
techninėse institucijose teisė su sąlyga, kad jos būtų ESO asocijuotos narės arba 
bendradarbiaujančios partnerės ir būtų dalyvavusios atliekant atitinkamus techninius 
darbus; taip pat mano, kad šioms organizacijoms tokiomis pat sąlygomis turėtų būti 
suteikta teisė simboliškai balsuoti oficialiai tvirtinant standartus, kai jų balsai nebūtinai 
lemtų balsavimo rezultatą, bet iš jų galima būtų matyti, kiek atitinkamą standartą palaiko 
suinteresuotosios šalys;

17. teigiamai vertina pastarojo meto pasikeitimus Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje 
(ISO), ypač rengiant socialinės atsakomybės standartą ISO 26000 naudotą modelį, pagal 
kurį nacionalinės standartų institucijos turėjo teisę į atitinkamą darbo grupę skirti tik po 
vieną atstovą iš šešių nustatytų suinteresuotųjų šalių kategorijų (pramonės, vartotojų, 
vyriausybės, darbo, NVO, PPMK (paslaugos, parama, moksliniai tyrimai ir kiti));

18. mano, jog taikant tokias pat procedūras, pagal kurias įvairioms suinteresuotųjų šalių 
organizacijoms būtų skiriamas iš anksto nustatytas vietų skaičius, būtų pasiekta didelė 
pažanga lyginant su tradiciniu standartų, kuriais grindžiami ES politikos sritys ir teisės 
aktai, rengimo procesu; tvirtina, kad, nepaisant dabartinių sunkumų siekiant plačiai taikyti 
šį daugelį suinteresuotųjų šalių apimantį modelį, Europos standartizacijos organizacijos 
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turėtų nedelsdamos išnagrinėti šį metodą kaip alternatyvų būdą rengiant standartus viešojo 
intereso srityse tam, kad būtų užtikrintas suderintas sprendimų priėmimo procesas; siūlo, 
kad Direktyvoje 98/34/EB numatytas komitetas (arba jo įpėdinis), svarstydamas 
įgaliojimo suteikimo klausimą, spręstų, ar naudoti šį alternatyvų modelį, jei dėl svarstomo 
standarto yra būtina užtikrinti platesnį suinteresuotųjų šalių dalyvavimą; pabrėžia, jog šis 
modelis neturės neigiamo poveikio nacionalinio delegavimo principui, nes standarto 
projektą ir toliau nagrinėtų nacionaliniai vadinamieji veidrodiniai komitetai ir juos priimtų 
balsų dauguma nacionalinės standartų institucijos;

c) Nacionalinio delegavimo principo stiprinimas

19. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors nacionalinės standartų institucijos ir yra itin svarbi 
Europos standartizacijos sistemos dalis, jos tarpusavyje labai skiriasi savo ištekliais, 
technine kompetencija ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimu standartizacijos procese; 
pabrėžia, kad dėl esamų skirtumų skiriasi ir jų veiksmingas dalyvavimas Europos 
standartizacijos sistemoje;

20. prašo Komisiją ir Europos standartizacijos organizacijas skatinti rengti mokymų 
programas ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad nacionalinės standartų 
institucijos, kurios šiuo metu neturi techninių komitetų sekretoriatų, galėtų imtis 
aktyvesnio vaidmens standartizacijos procese;

21. ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingą visų atitinkamų suinteresuotųjų šalių 
atstovavimą nacionaliniuose techniniuose komitetuose nustačius stebėjimo ir ataskaitų 
teikimo sistemą ir, jei reikia, teikiant finansinę pagalbą silpnesnėms suinteresuotosioms 
visuomenės šalims siekiant sudaryti joms palankesnes sąlygas dalyvauti;

22. apgailestauja dėl to, kad valdžios institucijos daugelyje valstybių narių nelabai 
suinteresuotos dalyvauti standartų rengimo procese nepaisant to, jog standartizacija yra 
svarbi teisės aktų ir viešosios politikos paramos priemonė; ragina valstybes nares ir ypač 
rinkos priežiūros institucijas siųsti savo atstovus į visus nacionalinius techninius 
komitetus, dalyvaujančius rengiant standartus, kuriais remiamos ES politikos sritys ir 
teisės aktai; pabrėžia, kad nacionalinių institucijų dalyvavimas diskutuojant standartų 
rengimo klausimais yra itin svarbus siekiant tinkamo teisės aktų veikimo tose srityse, 
kurias apima naujasis požiūris, ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų ex post prieštaravimų 
suderintiems standartams;

d) Geresnių prieigos prie standartų sąlygų užtikrinimas

23. pakartoja, kad, nors mažosios ir vidutinės įmonės sudaro Europos ekonomikos pagrindą, 
jų dalyvavimas standartizacijoje ne visuomet atitinka jų ekonominę svarbą; pabrėžia, kad 
standartai turėtų būti rengiami ir priimami atsižvelgiant į MVĮ, ypač mažų, labai mažų ir 
amatų įmonių, ypatybes ir jų aplinką; teigiamai vertina naujas Europos ir nacionalinių 
standartizacijos institucijų iniciatyvas įgyvendinti studijoje dėl MVĮ prieigos prie Europos 
standartizacijos pateiktas rekomendacijas; pabrėžia, kad reikėtų imtis tolesnių priemonių 
siekiant užtikrinti, jog MVĮ galėtų aktyviai dalyvauti rengiant standartus ir turėtų tinkamą 
prieigą prie jų;

24. tvirtina, kad naudotojų prieiga prie Europos standartų, parengtų ES politikos sritims ir 
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teisės aktams paremti, yra svarbus klausimas, kurį svarstyti toliau; mano, kad reikėtų 
apsvarstyti galimybę privatiems ir (arba) pramonės standartams ir suderintiems ir (arba) 
įgaliotiesiems standartams taikyti skirtingas kainų nustatymo sistemas; ypač ragina 
nacionalines standartų institucijas sumažinti išlaidas taikant specialius tarifus ir siūlant 
standartų rinkinius sumažinta kaina ir išsiaiškinti, kokiais dar būdais galima pagerinti 
prieigą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

25. pabrėžia, jog standartai turėtų būti suprantami ir jais būtų nesunku naudotis, kad 
naudotojai galėtų juos geriau įgyvendinti; mano, jog itin svarbu sumažinti, jei reikia, 
pernelyg didelį kryžminių nuorodų į standartus skaičių ir šalinti esamus sunkumus, 
susijusius su tam tikram produktui ar procesui taikomų standartų grupių nustatymu; ragina 
nacionalines ir Europos standartų institucijas ir prekybos asociacijas pateikti vartotojams 
suprantamas gaires apie standartų naudojimą;

Standartizacija remiant naujoves ir tvarų konkurencingumą globalizuotoje aplinkoje

26. pripažįsta, kad, nors standartizacijos pagalba ir gali būti labai palengvinta naujųjų 
technologijų eksploatacija, esama didelių trūkumų panaudojant mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros rezultatus standartų rengimui; pabrėžia, jog reikia gerinti standartų 
rengėjų, novatorių, akademinių ir mokslo bendruomenių abipusį supratimą ir 
bendradarbiavimą; pažymi, kad į standartus įtraukus naujas žinias, ypač iš viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų, bus skatinamos naujovės ir 
konkurencingumas;

27. ragina valstybes nares naudoti Europos standartus vykdant viešuosius pirkimus siekiant 
pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir skatinti naujoviškas technologijas; vis dėlto pabrėžia, 
kad naudojant standartus neturėtų atsirasti papildomų kliūčių, ypač mažosioms įmonėms, 
siekiančioms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

28. pripažįsta, kad forumai ir konsorciumai labai prisideda prie standartizacijos sistemos 
suteikdami pasaulio mastu aktualias specifikacijas, kurios dažnai labiau atitinka 
naujoviškas technologijas; atkreipia dėmesį į tai, kad daugiausia IKT sektoriuje forumai ir 
konsorciumai virto pasaulinio masto organizacijomis, kurios vykdydamos atvirus, 
skaidrius ir bendru sutarimu pagrįstus procesus rengia plačiai taikomas specifikacijas; 
mano, kad Europos standartizacijos organizacijos ir forumai bei konsorciumai, 
planuodami savo veiklą, turi bendradarbiauti ir perkelti standartus į tinkamiausią lygmenį, 
tarptautinį ar Europos, siekiant užtikrinti darnumą ir užkirsti kelią fragmentiškumui ar 
dubliavimuisi; ragina Europos standartizacijos organizacijas parengti ir įgyvendinti 
patobulintą forumų ir (arba) konsorciumų specifikacijų priėmimo kaip Europos standartų 
sistemą, kurią taikant neturėtų būti ribojama galimybė teikti šiuos standartus tarptautinėms 
standartų organizacijoms siekiant jiems suteikti globalesnį statusą;

29. pabrėžia, jog reikia apginti ir sustiprinti Europos poziciją tarptautinėje standartizacijos 
aplinkoje siekiant skatinti rengti tikras pasaulio aktualijas atitinkančius tarptautinius 
standartus, sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir didinti Europos konkurencingumą; 

30. ragina Europos suinteresuotąsias šalis ir nacionalines standartų institucijas dar kartą 
įsipareigoti dėti savo indėlį į tarptautinę standartizaciją siekiant pasinaudoti Europos 
lyderyste ir įgyti pirmeivių pranašumus pasaulinėse rinkose; pabrėžia, jog reikia techniniu 
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ir politiniu lygmeniu geriau koordinuoti Europos suinteresuotųjų šalių ir nacionalinių 
standartų institucijų veiklą tarptautinės standartizacijos srityje;

°
°       °

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Šio pranešimo tikslas  prisidėti prie vykstančios diskusijos Europos standartizacijos sistemos 
persvarstymo klausimu.

Europos Komisija šiuo metu rengia vadinamąjį standartizacijos paketą, kurį sudarys 
teisėkūros pasiūlymas, kuriuo siekiama persvarstyti esamą Europos standartizacijos teisinę 
sistemą1, ir bendrasis komunikatas, kuriame bus nustatyta artimiausio dešimtmečio 
standartizacijos politika. 

Rengdama šį standartizacijos teisės aktų paketą Komisija prašė svarbiausių ekspertų pateikti 
strategines rekomendacijas. Šie ekspertai buvo suburti į Europos standartizacijos sistemos 
peržiūros ekspertų grupę (EXPRESS), kuri savo rekomendacijas pateikė 2010 m. vasario 
mėn. ataskaitoje „Standartizacija siekiant konkurencingos ir inovatyvios Europos. 2020 m. 
vizija“. 

Komisija taip pat surengė viešąją konsultaciją dėl Europos standartizacijos sistemos peržiūros, 
kuri vyko nuo 2010 m. kovo 23 d. iki gegužės 21 d., ir užsakė poveikio įvertinimo studiją, 
kuri buvo parengta 2010 m. kovo 9 d. Būsimasis standartizacijos teisės aktų paketas taip pat 
bus grindžiamas 2009 m. liepos 3 d. baltąja knyga „Informacinių ir komunikacinių 
technologijų standartizacijos modernizavimas Europos Sąjungoje. Tolesni veiksmai“.

II. Pranešėjo bendrosios pastabos

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti Europos standartizacijos sistemą 
siekiant išsaugoti daugelį jo sėkmingų elementų, pašalinti jos trūkumus ir tinkamai suderinti 
Europos ir nacionalinius aspektus.  

Reikėtų pabrėžti, kad atliekant siūlomą persvarstymą reikėtų remtis stipriosiomis esamos 
sistemos savybėmis, kurios sudaro tvirtą pagrindą sistemos tobulinimui, ir susilaikyti nuo 
radikalių pakeitimų, kurie galėtų pakenkti esminėms sistemos vertybėms. Šiuo klausimu 
pranešėjas nesutinka su kai kuriomis Komisijos poveikio įvertinimo studijoje pateiktomis 
politikos kryptimis, kurias įgyvendinant sistema būtų visiškai pertvarkyta.

Rengdamas šį pranešimą pranešėjas atsižvelgė į EXPRESS ataskaitos, kurioje pateikiama 
nemažai svarbių rekomendacijų, išvadas. Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad vis dėlto 
EXPRESS ne visuomet pavyko pateikti originalių rekomendacijų ar pasiekti sutarimą 

                                               
1  1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 87/95/EEB dėl standartizacijos informacinių 
technologijų ir telekomunikacijų srityje.
 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos 
apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką.
 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB dėl Europos 
standartizacijos finansavimo.
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svarbiausiais klausimais  tai matyti iš skirtingų ir kartais prieštaraujančių jos narių 
nuomonių. 

Pranešėjas taip pat atsižvelgė į atsakymus į Komisijos viešąją konsultaciją dėl Europos 
standartizacijos sistemos peržiūros ir į 2010 m. birželio 23 d. Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto (IMCO) surengto viešojo klausymo tema „Europos standartizacijos ateitis“ 
išvadas. 

Pranešėjas taip pat turėjo galimybę susitikti su tarptautinių standartizacijos organizacijų 
atstovais IMCO delegacijos vizito į Ženevą metu 2010 m. gegužės 2526 d. ir plačiai 
konsultavosi su Europos ir nacionalinių standartizacijos institucijų atstovais ir svarbiausiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, dalyvaujančiomis standartų rengimo procese. 

III. Bendra pranešėjo pozicija

Be šiuolaikinio standartizacijos proceso neįmanoma išnaudoti visų bendros rinkos galimybių. 
Europos standartizacijos sistema buvo svarbiausias elementas kuriant bendrą rinką, ypač 
pagrindinėse teisėkūros srityse naudojant standartus pagal naująjį požiūrį. Šis teisėkūros 
metodas buvo svarbi priemonė nustatant inovacijoms palankią tvarką, kai teisės aktų 
reikalavimus atitinkančias technines specifikacijas rengia pačios suinteresuotosios šalys ir jos 
yra atnaujinamos atsižvelgiant į naujausius technologijų pasiekimus. Esant bendrai savo noru 
suderintiems standartams atsirado galimybė užtikrinti geresnį reglamentavimą, paskatinti 
verslo konkurencingumą ir pašalinti prekybos kliūtis. 

Standartizacijai tenka svarbiausias vaidmuo patenkinant didėjantį poreikį Europos politikos ir 
teisėkūros srityse turėti standartus, kuriais būtų galima užtikrinti produktų saugumą, 
prieinamumą, inovacijas, sąveikumą ir aplinkos apsaugą. Pranešėjas pažymi, kad pastaraisiais 
metais padaugėjo standartų, paremiančių teisės aktus, nepatenkančius į naujojo požiūrio 
taikymo sritį, ir iš to matyti, kad šis modelis buvo priimtas daugelyje ES politikos sričių. 
Gerai būtų naudoti standartus ir kitose Sąjungos teisėkūros ir politikos srityse atsižvelgiant į 
atitinkamų sričių ypatybes ir vadovaujantis geresnio reglamentavimo principais. 

Pranešėjas į šį pranešimą įtraukė kai kurias valstybėms narėms, Europos Komisijai ir Europos 
ir nacionalinėms standartizacijos institucijoms skirtas konkrečias rekomendacijas, kurių 
tikslas  sustiprinti esamą Europos standartizacijos sistemą. Reikėtų pabrėžti, kad daugelis šių 
pasiūlymų yra ypač susiję su suderintais ir (arba) įgaliotaisiais standartais, skirtais paremti ES 
teisės aktus ir politikos sritis, todėl jie yra svarbūs viešajam interesui. 

Norėdamas palengvinti diskusijas komitete pranešėjas norėtų šioje aiškinamojoje dalyje 
sutelkti dėmesį į tam tikras pranešime pateikiamas rekomendacijas.

Nacionalinio delegavimo principo stiprinimas

Nors nacionalinės standartų institucijos ir yra Europos standartizacijos sistemos pagrindas, jos 
tarpusavyje labai skiriasi savo ištekliais, technine kompetencija ir suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimu. Dėl šių skirtumų labai skiriasi ir jų dalyvavimas Europos standartizacijos 
sistemoje. Komisija, valstybės narės ir Europos standartizacijos organizacijos turėtų imtis visų 
būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad nacionalinės standartų institucijos galėtų imtis 
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aktyvesnio vaidmens standartizacijos procese.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad valdžios institucijos daugelyje valstybių narių nelabai 
suinteresuotos dalyvauti standartų rengimo procese nepaisant to, jog standartizacija yra svarbi 
teisės aktų ir viešosios politikos paramos priemonė. Valstybės narės ir ypač rinkos priežiūros 
institucijos turėtų siųsti savo atstovus į visus nacionalinius techninius komitetus, 
dalyvaujančius rengiant standartus, kuriais remiamos ES politikos sritys ir teisės aktai. 

Nacionalinio delegavimo principas yra kertinis Europos standartizacijos sistemos akmuo, 
ypač kalbant apie CEN ir CENELEC vykdomą standartų kūrimo procesą. Vis dėlto reikėtų 
pabrėžti, kad, kaip patvirtinta studijoje dėl prieigos prie standartizacijos, daugelyje Europos 
šalių suinteresuotosios visuomenės šalys neaktyviai dalyvauja arba išvis nedalyvauja 
standartų nustatymo procese.

Nacionalinė vartotojų kompetencija standartizacijos srityje tik su kai kuriomis žymesnėmis 
išimtimis yra išsisklaidžiusi po daugelį institucijų arba jos išvis nėra, tuo tarpu tose keliose 
šalyse, kur vartotojų dalyvavimas nacionaliniu lygmeniu yra veiksmingas, jų nuomonė dažnai 
yra reikšminga nustatant nacionalinę poziciją. Dar labiau nepatenkinama padėtis yra aplinkos 
apsaugos interesams atstovaujančių suinteresuotųjų šalių dalyvavimo srityje: šiuo metu tik 
dviejose valstybėse narėse aplinkos apsaugos organizacijos sistemingai dalyvauja standartų 
rengimo procese. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą visų atitinkamų suinteresuotųjų šalių atstovavimą 
nacionaliniuose techniniuose komitetuose nustačius stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą ir, 
jei reikia, teikiant finansinę pagalbą silpnesnėms suinteresuotosioms šalims siekiant sudaryti 
joms palankesnes sąlygas dalyvauti.

Prieigos prie standartizacijos proceso gerinimas

Dalyvaujant suinteresuotosioms visuomenės šalims, atstovaujančioms sveikatos apsaugos ir 
saugumo, vartotojų ir aplinkos apsaugos interesams, užtikrinama sistemos teisėtumas ir 
atskaitomybė, geresnė sutarimo kokybė ir didesnis Europos standartų reprezentatyvumas.

Taigi visuomenės interesams atstovaujančioms Europos organizacijoms turi tekti stipresnis 
vaidmuo Europos standartizacijos organizacijose, kad būtų labiau atsižvelgiama į atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių, kurios tebėra silpnos nacionaliniame lygmenyje, nuomones. Tai galėtų 
būti padaryta suteikus joms balsavimo teises su sąlyga, kad jos būtų Europos standartizacijos 
organizacijų asocijuotos narės arba bendradarbiaujančios partnerės ir būtų dalyvavusios 
atliekant atitinkamus techninius darbus.

Atsižvelgiant į tai taip pat labai svarbu pradėti taikyti alternatyvią sistemą, kuri užtikrintų 
labiau suderintą visų suinteresuotųjų šalių atstovavimą standartizacijos procese. Pranešėjas 
teigiamai vertina pastarojo meto pasikeitimus Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje 
(ISO), ypač rengiant socialinės atsakomybės standartą ISO 26000 naudotą modelį, pagal kurį 
nacionalinės standartų institucijos turėjo teisę į atitinkamą darbo grupę skirti tik po vieną 
atstovą iš šešių nustatytų suinteresuotųjų šalių kategorijų. Rengiant Europos standartus 
išskirtinio viešojo intereso srityse galima būtų taikyti tokias pat daugelį suinteresuotųjų šalių 
apimančias procedūras, pagal kurias įvairioms suinteresuotųjų šalių organizacijoms būtų 
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skiriamas iš anksto nustatytas vietų skaičius. 

Geresnių prieigos prie standartų sąlygų užtikrinimas

Nors mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro Europos ekonomikos pagrindą, jų 
dalyvavimas standartizacijoje ne visuomet atitinka jų ekonominę svarbą. Be to, standartai ne 
visuomet rengiami ir priimami atsižvelgiant į MVĮ, ypač mažų, labai mažų ir amatų įmonių, 
ypatybes ir jų aplinką. Taigi būtina užtikrinti, kad standartai būtų suprantami ir jais būtų 
nesunku naudotis, kad naudotojai galėtų juos geriau įgyvendinti. Taip pat reikėtų imtis 
priemonių siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų aktyviai dalyvauti rengiant standartus ir turėtų 
lengvesnę ir pigesnę prieigą prie jų. 

Standartizacija paslaugų srityse

Standartai padėjo labai pagerinti prekių kokybę ir saugumą, tačiau paslaugų srityje jų dar 
gerokai trūksta lyginant su šio sektoriaus svarba ir galimybėmis. Nors paslaugų standartai 
dažnai atitinka nacionalinius ypatumus ir jų kūrimas susijęs su rinkos poreikiais, Europos 
Sąjungos paslaugų standartų kūrimas, kaip numatyta Direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje, bus naudingas toliau atliekant suderinimą paslaugų sektoriuje, užtikrins 
Europos paslaugų skaidrumą, kokybę ir konkurencingumą ir skatins konkurenciją, inovacijas, 
prekybos kliūčių šalinimą ir vartotojų apsaugą.

Standartizacija remiant inovacijas

Nors standartizacijos pagalba ir gali būti labai palengvinta naujųjų technologijų eksploatacija, 
esama didelių trūkumų panaudojant mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros rezultatus 
standartų rengimui. Taigi reikia gerinti standartų rengėjų, novatorių, akademinių ir mokslo 
bendruomenių abipusį supratimą ir bendradarbiavimą. Į standartus įtraukus naujas žinias, 
ypač iš viešai finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų, bus skatinamos naujovės 
ir konkurencingumas. Europa taip pat turėtų aktyviai skatinti naujoviškiems gaminiams ir 
technologijoms visos ES mastu taikyti tarpusavyje susijusius standartus, pvz., mažo anglies 
dioksido išmetimo ir IKT paslaugų ir technologijų srityse.

Standartizacija globalizuotame pasaulyje

Europos standartizacijos sistema pripažįsta tarptautinių standartų viršenybę. Vis dėlto 
Europos standartai yra reikalingi tose srityse, kur nėra tarptautinių standartų ar kur pastarieji 
tinkamai nepatenkina Europos poreikių, ypač poreikių, apibrėžtų ES politikos srityse ir teisės 
aktuose. Europa turėtų stiprinti savo poziciją tarptautinėje standartizacijos aplinkoje siekiant 
skatinti rengti tikras pasaulio aktualijas atitinkančius tarptautinius standartus, sudaryti 
palankesnes sąlygas prekybai ir didinti Europos konkurencingumą. Be to, Europa, vykdydama 
su prekybos reguliavimu susijusį bendradarbiavimą su ES prekybos partneriais, galėtų skatinti 
taikyti naujojo požiūrio metodiką ar lygiaverčius standartams imlius reguliavimo modelius. 

IV. Išvados

Pranešėjas norėtų dar kartą pabrėžti, kad vykstanti diskusija Europos standartizacijos sistemos 
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persvarstymo klausimu turėtų būti grindžiama stipriosiomis esamos sistemos savybėmis, 
kurios sudaro tvirtą pagrindą sistemos tobulinimui, ir kad reikėtų susilaikyti nuo radikalių 
pakeitimų, kurie galėtų pakenkti esminėms sistemos vertybėms. Turėdamas tai mintyje 
pranešėjas pateikia keletą pasiūlymų, kuriais siekiama patobulinti sistemą neišeinant iš jos 
esamų ribų, ir tikisi, kad bus pateikta daugiau pasiūlymų.


