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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas standartizācijas nākotni
(2010/2051(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas rīkoto publisko 
uzklausīšanu par Eiropas standartizācijas nākotni, kas notika 2010. gada 23. jūnijā,

– ņemot vērā atbildes saistībā ar Komisijas publisko apspriešanos par Eiropas 
standartizācijas sistēmas pārskatīšanu, kas notika no 2010. gada 23. marta līdz 
21. maijam,

– ņemot vērā Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta veikto 
ietekmes novērtējumu „standartizācijas paketei” (2010. gada 9. marts),

– ņemot vērā Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanas speciālistu grupas (EXPRESS)
ziņojumu „Standartizācija konkurētspējīgai un inovatīvai Eiropai — redzējums 
2020. gadam (2010. gada februāris),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Komisijas 
priekšsēdētājam „Jauna stratēģija vienotajam tirgum”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) un Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejas (CENELEC) pasūtīto pētījumu par MVU piekļuves iespējām 
Eiropas standartizācijai ar nosaukumu „Iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem gūt 
lielāku labumu no standartiem un iesaistīšanās standartizācijā (2009. gada augusts),

– ņemot vērā Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta veikto 
ietekmes pētījumu par piekļuves iespējām standartizācijai (2010. gada 10. marts),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 21. decembra ziņojumu par Direktīvas 98/34/EK 
darbību 2006.–2008. gadā (COM(2009)0690) un tam pievienoto Komisijas dienestu 
darba dokumentu (SEC(2009)1704),

– ņemot vērā 2009. gada 3. jūlija Balto grāmatu „IKT standartizācijas modernizēšana 
Eiropas Savienībā. Turpmākā virzība” (COM(2009)0324),

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 25. septembra secinājumus par standartizāciju un 
inovāciju,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 11. marta paziņojumu par standartizācijas ieguldījuma 
inovācijā palielināšanu Eiropā (COM(2008)0133),

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 18. oktobra paziņojumu par Eiropas standartizācijas 
nozīmi Eiropas politikā un tiesību aktos (COM(2004)0674) un no tā izrietošo Komisijas 
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dienestu darba dokumentu „Eiropas standartizācijas problēmas”,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 25. februāra paziņojumu „Vides aspektu integrācija 
Eiropas standartizācijā (COM(2004)0130),

– ņemot vērā 2001. gada 26. jūlija Komisijas dienestu darba dokumentu par Eiropas 
politikas principiem attiecībā uz starptautisko standartizāciju (SEC(2001)1296),

– ņemot vērā Komisijas 1999. gada 12. februāra ziņojumu par Eiropas standartizācijas 
tiesiskumu un efektivitāti jaunās pieejas ietvaros1,

– ņemot vērā Komisijas 1998. gada 13. maija ziņojumu par Eiropas standartizācijas 
tiesiskumu un efektivitāti jaunās pieejas ietvaros (COM(1998)0291),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK par Eiropas standartizācijas finansēšanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar 
ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā3,

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 22. decembra Lēmumu 87/95/EEK par standartizāciju 
informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā4,

– ņemot vērā 1991. gada jūnijā Vīnē noslēgto nolīgumu par tehnisko sadarbību starp ISO
un CEN un 1996. gada septembrī Drēzdenē noslēgto nolīgumu par apmaiņu ar 
tehniskajiem datiem starp CENELEC un IEC,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Eiropas standartizācijas sistēmai ir bijusi galvenā loma vienotā tirgus darbībā, īpaši 
izmantojot standartus tādās svarīgās tiesību aktu jomās kā „jaunā pieeja”, kas tika 
iestrādāta jaunajā likumdošanas sistēmā;

B. tā kā pašreizējais tiesiskais regulējums ir veicinājis Eiropas standartizācijas panākumus, 
ļaujot izveidot Eiropas standartus, kas ir vajadzīgi visiem tautsaimniecībā iesaistītajiem, 
lai nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, atvieglotu tirdzniecību un piekļuvi 
tirgum un sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju;

C. tā kā Eiropas standartizācijas sistēma ir ārkārtīgi svarīga, reaģējot uz aizvien lielāko 
pieprasījumu Eiropas politikā un tiesību aktos pēc tādiem standartiem, ar kuriem ir 
iespējams nodrošināt ražojumu drošumu, pieejamību, inovācijas, savietojamību un vides 
aizsardzību;

                                               
1 OV C 150, 28.5.1999., 624. lpp.
2 OV L 315 15.11.2006., 9.-353. lpp.
3 OV L 204, 21.7.1998., 37.-48. lpp.
4 OV L 36, 7.2.1987., 31. – 37. lpp.
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D. tā kā M. Monti ziņojumā par jaunu stratēģiju vienotajam tirgum ir uzsvērts, ka Eiropas 
standartizācijas process ir jāpārskata, saglabājot pašreizējās sistēmas priekšrocības un 
panākot līdzsvaru starp Eiropas dimensiju un dalībvalstu līmeni;

E. tā kā, lai reaģētu uz uzņēmēju un patērētāju vajadzībām nākotnē un sniegtu maksimālu 
atbalstu valsts un sabiedrības mērķiem, Eiropas standartizācijai ir jāpielāgojas 
problēmām, kas rodas saistībā ar globalizāciju, klimata pārmaiņām, jaunu ekonomiski 
ietekmīgu valstu rašanos un tehnoloģiju attīstību,

Ievads

1. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri pārskatīt Eiropas standartizācijas sistēmu, lai saglabātu tās 
daudzos veiksmīgos elementus, novērstu nepilnības un pareizi līdzsvarotu Eiropas un 
valsts līmeņu dimensijas; uzsver, ka ierosināto pārskatīšanu vajadzētu veikt, ņemot vērā 
esošās sistēmas potenciālu, kas ir stabils pamats uzlabojumiem, atturoties no jebkādām 
radikālām pārmaiņām, kuras mazinātu sistēmas pamatvērtības;

2. pauž atzinību par Eiropas Standartizācijas sistēmas pārskatīšanas speciālistu grupas 
(EXPRESS) ziņojumu; aicina Eiropas un starptautiskās standartizācijas organizācijas, 
dalībvalstis un Komisiju īstenot savus stratēģiskos ieteikumus, lai Eiropas standartizācijas 
sistēma spētu reaģēt uz sabiedrības un ekonomikas vajadzībām un saglabāt vadošo lomu 
starptautiskajā standartizācijas sistēmā;

3. uzsver, ka Komisijas priekšlikums pārskatīt pašreizējo Eiropas standartizācijas tiesisko
regulējumu ir jāpapildina ar stratēģisku dokumentu, kas nosaka visaptverošu pamatu 
rīcībai Eiropas un dalībvalstu līmenī un kurā cita starpā ietverti arī priekšlikumi tādiem 
uzlabojumiem, ko nav iespējams veikt ar tiesību aktu pārskatīšanu; uzsver, ka šādam 
stratēģiskam dokumentam nevajadzētu ietvert tikai EXPRESS ziņojuma ieteikumus vien;

4. atbalsta Komisijas nodomu iekļaut Eiropas standartizācijas tiesiskajā regulējumā Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas nolīgumu principus attiecībā uz tehniskām tirdzniecības 
barjerām (pārredzamība, atklātība, objektivitāte, konsenss, efektivitāte, piemērotība un 
konsekvence), lai veicinātu šo principu piemērošanu Eiropas Standartizācijas sistēmā; 

5. tomēr uzsver, ka ar šiem principiem vien nepietiek, lai nodrošinātu, ka standartizācijas 
procesā ir pietiekami pārstāvēti mazie un vidējie uzņēmumi un ieinteresētās puses no 
sabiedrības vidus — īpaši tās, kas pārstāv veselības un drošuma, patērētāju un vides 
aizsardzības intereses; tādēļ uzskata, ka būtiski svarīgi ir pievienot minētajiem principiem 
līdzsvarotas pārstāvības principu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs vienmēr, kad tiek skartas 
sabiedrības intereses, lai līdzsvarotā veidā tiktu ņemta vērā visu ieinteresēto pušu nostāja, 
īpaši tad, kad tiek veidoti standarti, ar kuriem paredzēts atbalstīt ES tiesību aktu un 
politikas virzienu īstenošanu;

6. norāda, ka, neraugoties uz to, ka standarti ir veicinājuši vērā ņemamo preču kvalitātes un 
drošuma uzlabošanos, to pieejamība pakalpojumu jomā nebūt neatbilst šīs nozares 
ekonomiskajam nozīmīgumam un potenciālam; jo īpaši norāda uz to, ka pēdējos gados 
šajā nozarē dalībvalstīs pieņemto standartu skaits ievērojami pārsniedz Eiropas standartus; 

7. atzīst, ka standarti pakalpojumu jomā bieži vien atbilst dalībvalstu specifikai un to izstrāde 
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ir saistīta ar vajadzību pēc tiem attiecīgajā tirgū; tomēr uzsver, ka Eiropas standartu 
izstrāde pakalpojumu jomā, kā to paredz Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū, palīdzēs turpināt pakalpojumu nozares saskaņošanu, kā arī palielinās Eiropas 
pakalpojumu pārredzamību, izlabos to kvalitāti un veicinās konkurenci, inovācijas, 
tirdzniecības barjeru samazināšanu un patērētāju aizsardzību;

8. tādēļ atbalsta Komisijas nodomu iekļaut standartus pakalpojumu jomā Eiropas 
standartizācijas tiesiskajā regulējumā, jo tā būs ne vien iespējams nodrošināt informāciju 
par visiem dalībvalstu standartiem pakalpojumu jomā, kas var radīt tehniskas tirdzniecības 
barjeras, bet arī izveidot pienācīgu juridisko pamatu, balstoties uz kuru Komisija varēs 
pieprasīt Eiropas standartizācijas organizācijām (ESO), proti, CEN, CENELC un Eiropas 
Telekomunikāciju standartu institūtam (ETSI), izveidot standartus pakalpojumu jomā;

Pilnvaru piešķiršana Eiropas standartizācijas sistēmai

a) vispārēji jautājumi

9. apstiprina, ka Eiropas standartizācija, ar kuru tiek atbalstīti „jaunās pieejas” tiesību akti, ir 
izrādījusies veiksmīgs un ļoti noderīgs instruments vienotā tirgus izveides pabeigšanai;
norāda, ka pēdējos gados ir palielinājies standartizācijas mandātu skaits tiesību aktu 
jomās, uz kurām neattiecas „jaunā pieeja”, norādot uz to, ka šis modelis tiek pieņemts 
plašā ES politikas virzienu spektrā; uzskata, ka būtu vēlams paplašināt Eiropas standartu 
izmantošanu, attiecinot tos arī uz citām Savienības tiesību aktu jomām un politikas 
virzieniem, kas nav saistīti ar vienoto tirgu, ņemot vērā attiecīgo nozaru specifiku un 
rīkojoties saskaņā ar labākas regulācijas principiem;

10. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi novilkt skaidru robežu starp tiesību aktiem un 
standartizāciju, lai izvairītos no nepareizas likuma un vēlamā aizsardzības līmeņa 
interpretācijas; uzsver, ka Eiropas likumdevējam ir jābūt ļoti vērīgam un precīzam, 
definējot svarīgākās regulas prasības, un Komisijai ir skaidri un precīzi jāatspoguļo 
standartizācijas darba mērķi mandātos; uzsver, ka standartu izstrādātāju uzdevumam būtu 
jābūt tikai tādu tehnisku līdzekļu noteikšanai, kas nepieciešami, lai sasniegtu likumdevēja 
mērķi, tajā pašā laikā nodrošinot augstu aizsardzības līmeni;

11. mudina Komisiju izveidot un piemērot uzlabotu sistēmu standartizācijas politikas un 
darbību koordinācijai, kurai vajadzētu aptvert visus standartizācijas procesa valsts sektora 
politikas aspektus, sākot ar mandātu sagatavošanu un īstenošanu un tehniskās komitejas 
darbības uzraudzību, nodrošinot, ka izstrādātie standarti atbilst attiecīgās jomas tiesību 
aktu pamatprasībām, un beidzot ar standartu pieņemšanu, publicēšanu un izmantošanu;

12. uzsver to, ka „jaunās pieejas konsultantiem” ir ārkārtīgi svarīga loma, pārbaudot, vai 
saskaņotie standarti atbilst ES tiesību aktiem; vērš uzmanību uz to, ka šādus konsultantus 
pašlaik izraugās un nodarbina Eiropas standartizācijas organizācijas, kas palielina šo 
organizāciju administratīvo slogu un dažkārt rada šaubas ieinteresētajās personās par 
procesa objektivitāti un neatkarīgumu; tādēļ aicina Komisiju novērtēt nepieciešamību 
pārskatīt pastāvošās procedūras; turklāt uzskata, ka Komisijai vajadzētu noteikt procedūru, 
ar kuru tiek nodrošināts, ka standarti atbilst citām ES politikas jomām un tiesību aktiem, 
kas sniedzas tālāk par „jauno pieeju”;
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b) uzlabota piekļuve standartizācijas procesam

13. atzīst dalībvalstu delegāciju principu, uz kura balstās Eiropas standartizācijas sistēma, 
īpaši standartu izstrāde CEN un CENELEC; tomēr norāda, ka, kā apliecina pētījums par 
piekļuves iespējām standartizācijai, vairumā Eiropas valstu ieinteresētās personas no 
sabiedrības vidus standartu izstrādē tiek iesaistītas ļoti maz vai nemaz;

14. šā iemesla dēļ mudina Eiropas un dalībvalstu standartizācijas iestādes veicināt un atvieglot 
visu ieinteresēto personu efektīvu līdzdalību standartizācijas procesā, īpašu uzmanību 
pievēršot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), patērētāju (tostarp invalīdu un 
mazaizsargāto patērētāju), vides aizsardzības aktīvistu, darba ņēmēju un sabiedrības 
intereses pārstāvošu organizāciju pārstāvībai;

15. uzsver jau kopš 1990. gadiem atzīto nepieciešamību nodrošināt tiešu sabiedrības 
ieinteresēto personu iesaistīšanos Eiropas līmeņa procesos, lai labāk atspoguļotu 
sabiedrības viedokli, jo viņu pārstāvība dalībvalstu tehniskajās komitejās vēl aizvien ir 
vāja; apliecina, ka, ņemot vērā ļoti nelielo progresu attiecībā uz sabiedrības ieinteresēto 
personu līdzdalību dalībvalstu līmenī, vismaz līdz 2020. gadam jāsaglabā finansiālais un 
politiskais atbalsts Eiropas organizācijām, kas izveidotas, lai pārstāvētu šādu ieinteresēto 
personu vajadzības;

16. uzskata, ka vajadzētu palielināt šo Eiropas organizāciju lomu Eiropas standartizācijas 
organizācijās; ierosina, neskarot dalībvalstu delegāciju principu, visām šādām 
organizācijām piešķirt balsstiesības Eiropas standartizācijas organizāciju tehniskajās 
struktūrās ar nosacījumu, ka tās ir Eiropas standartizācijas organizāciju asociētās locekles 
vai sadarbības partneri un tehniskā līmenī ir piedalījušās darbā, kas saistīts ar attiecīgo 
jautājumu; uzskata, ka ar šādiem pašiem nosacījumiem šīm organizācijām būtu jāpiešķir 
simboliskas balsstiesības oficiālajā standartu pieņemšanas procedūrā, kas varbūt netiek 
ierēķinātas balsošanas rezultātā, taču kalpotu par rādītāju tam, kāds ir ieinteresēto personu 
atbalsta līmenis attiecīgajam standartam;

17. atzinīgi vērtē pavērsienus Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO), īpaši 
attiecībā uz modeli, kas tika izmantots, izstrādājot ISO 26000 standartus par sociālo 
atbildību, ļaujot valstu standartizācijas iestādēm deleģēt attiecīgajā darba grupā tikai vienu 
pārstāvi no katras no sešām ieinteresēto personu kategorijām (ražošana, patērētāji, valdība, 
darba ņēmēji, NVO, kā arī pakalpojumu, atbalsta, pētniecības u.c. joma);

18. uzskata, ka līdzīgas procedūras, proti, nosakot vietu skaitu dažādām ieinteresēto personu 
organizācijām, būtu vērā ņemams uzlabojums tradicionālajā procedūrā, kas tiek 
izmantota, izstrādājot standartus ES politikas un tiesību aktu atbalstam; uzskata, ka, 
neraugoties uz pašreizējām grūtībām šāda dažādu ieinteresēto personu modeļa vispārējā 
ieviešanā, Eiropas standartizācijas organizācijām vajadzētu nekavējoties izpētīt šo pieeju 
kā iespējamu alternatīvu standartu izstrādei jomās, kas saistītas ar sabiedrības interesēm, 
lai tādējādi nodrošinātu līdzsvarotu lēmumu pieņemšanas procesu; ierosina, ka 98/34 
komitejai (vai tās pēctecim), apsverot mandāta nosacījumus, vajadzētu nolemt, vai 
izmantot šo alternatīvo modeli, ja attiecīgajam standartam ir būtiski svarīga plašāka 
ieinteresēto personu iesaistīšanās; uzsver, ka šāds modelis neietekmētu dalībvalstu 
delegāciju principu, jo standartu projektus arī turpmāk izskatītu līdzvērtīgas dalībvalstu 
komitejas un to pieņemtu dalībvalstu standartizācijas organizācijas ar proporcionālu balsu 
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vairākumu;

c) spēcīgāks dalībvalstu delegāciju princips

19. norāda, ka, lai gan dalībvalstu standartizācijas organizācijas ir Eiropas standartizācijas 
sistēmas pamats, ļoti atšķiras to resursi, tehniskās zināšanas un līmenis, kādā 
standartizācijas procesā tiek iesaistītas ieinteresētās puses; uzsver, ka pastāvošo atšķirību 
dēļ to līdzdalība Eiropas standartizācijas sistēmas darbībā ir ļoti nevienmērīga;

20. prasa Komisijai un Eiropas standartizācijas organizācijām veicināt mācību programmas un 
veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ļautu vājākām dalībvalstu standartizācijas 
organizācijām, kuras pašlaik nevada tehniskos sekretariātus, aktīvāk iesaistīties 
standartizācijas procesā;

21. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka valstu tehniskajās komitejās ir efektīvi pārstāvētas visas 
attiecīgās ieinteresētās personas, šai nolūkā izveidojot uzraudzības un ziņojumu 
sniegšanas mehānismus un vajadzības gadījumā sniedzot finansiālu atbalstu veiktspējas 
ziņā vājākiem dalībniekiem, lai sekmētu viņu līdzdalību;

22. pauž nožēlu, ka vairumā dalībvalstu to iestādes ir samērā maz ieinteresētas līdzdarboties 
standartu izstrādes procesā, kaut gan standartizācija ir svarīgs likumdošanas un valsts 
politikas virzienu atbalsta līdzeklis; mudina dalībvalstis un jo īpaši tirgus uzraudzības 
iestādes deleģēt pārstāvjus, kas piedalītos visu valsts tehnisko komiteju darbā, nodrošinot, 
ka tiek saskanīgi izstrādāti standarti ES politikas virzienu un tiesību aktu atbalstam; 
uzsver, ka dalībvalstu iestāžu iesaistīšanās diskusijā par standartu izstrādi ir ārkārtīgi 
svarīga, lai tiesību akti varētu pienācīgi funkcionēt jomās, uz kurām attiecas „jaunā 
pieeja”, un lai varētu izvairīties no formāliem iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, kad tie jau ir pieņemti;

d) lielāka standartu pieejamība

23. atgādina, ja, neraugoties uz to, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas 
stūrakmens, to iesaistīšana standartizācija ne vienmēr atbilst viņu nozīmei ekonomikā; 
uzsver, ka standartus vajadzētu izveidot un pielāgot tā, lai tiktu ņemtas vērā MVU, īpaši 
mazo uzņēmumu, mikrouzņēmumu un amatniecības uzņēmumu, īpatnības un darbības 
vide; atzinīgi vērtē neseno Eiropas un dalībvalstu standartizācijas organizāciju iniciatīvu 
īstenot ieteikumus, kas sniegti pētījumā par MVU iespējām piekļūt Eiropas 
standartizācijas procesam; uzsver, ka jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka MVU 
var pilnībā iesaistīties standartu izstrādē un ka tiem ir pienācīgas piekļuves iespējas 
standartiem;

24. uzskata, ka lietotāju iespējas piekļūt Eiropas standartiem, kas izveidoti, lai atbalstītu ES 
politikas virzienus un tiesību aktus, ir svarīgs jautājums, ko vajadzētu turpināt aplūkot; 
uzskata, ka jāapsver iespēja noteikt atšķirīgas cenas privātiem un ražošanas un 
standartizētajiem un ar mandātu izveidotajiem standartiem; jo īpaši aicina dalībvalstu 
standartizācijas organizācijas samazināt cenas, nosakot īpašus tarifus un piedāvājot 
standartu komplektus par samazinātām cenām, kā arī izpētīt citus veidus, kā uzlabot īpaši 
jau MVU iespējas piekļūt standartiem;
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25. uzsver, ka standartiem ir jābūt saprotamiem un viegli lietojamiem, lai lietotāji tos varētu 
labāk īstenot; uzskata, ka ir būtiski svarīgi vajadzības gadījumā samazināt pārāk lielo 
šķērsatsauču skaitu uz citiem standartiem un novērst pašreizējās grūtības noteikt, kuri 
standarti attiecas uz attiecīgo produktu vai procesu; aicina dalībvalstu un Eiropas 
standartizācijas organizācijas un tirdzniecības asociācijas sniegt lietotājdraudzīgas 
pamatnostādnes par standartu izmantošanu;

Standartizācija kā atbalsts inovācijai un ilgtspējīgai konkurencei globalizētā vidē

26. atzīst — lai gan standartizācija var ievērojami veicināt jauno tehnoloģiju izmantošanu, ir 
liela plaisa starp pētniecības un attīstības rezultātu pārnesi uz standartu izstrādi; uzsver 
nepieciešamību uzlabot savstarpējo informētību un standartu izstrādātāju, inovatoru, 
akadēmiķu un pētnieku sadarbību; uzsver, ka jauno zināšanu, īpaši to, kas iegūtas no 
valsts finansētām pētniecības un inovāciju programmām, iekļaušana standartos sekmēs 
inovāciju un palielinās konkurētspēju;

27. aicina dalībvalstis izmantot Eiropas standartus publiskā iepirkuma procedūrās, lai 
uzlabotu valsts pakalpojumu kvalitāti un veicinātu inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu; 
tomēr uzsver, ka standartu izmantošanas rezultātā nevajadzētu rasties papildu barjerām, 
īpaši tas attiecas uz mazajiem uzņēmumiem, kas cenšas piedalīties publiskā iepirkuma 
procedūrās;

28. atzīst, ka forumi un konsorciji ievērojami veicina standartizācijas sistēmas darbību, 
nodrošinot starptautiski atzītas specifikācijas, kas bieži vien ir atvērtākas inovatīvām 
tehnoloģijām; norāda, ka visredzamāk tas izpaužas IKT nozarē, kurā virkne forumu un 
konsorciju ir pārtapuši starptautiskās organizācijas, kas izstrādā plaši izmantotas 
specifikācijas, izmantojot atklātu, pārredzamu un uz konsensu balstītu izstrādes procesu; 
uzskata, ka Eiropas standartizācijas organizācijām, forumiem un konsorcijiem ir jāatrod 
veids, kā sadarboties, plānojot savu darbību, un kā izraudzītie standartu nodošanai 
piemērotāko līmeni (Eiropas vai starptautisko), lai nodrošinātu konsekvenci un izvairītos 
no fragmentācijas vai darbības dubultošanās; aicina Eiropas standartizācijas organizācijas 
izveidot un īstenot uzlabotu mehānismu forumu un konsorciju specifikāciju pieņemšanai 
Eiropas standartu statusā, tajā pašā laikā neierobežojot iespējas nodot tās tieši 
starptautiskām standartizācijas organizācijām, lai tie iegūtu starptautisku statusu;

29. uzsver nepieciešamību nosargāt un palielināt Eiropas vietu starptautiskajā standartizācijas 
vidē, lai veicinātu starptautiski atzītu standartu izstrādi, atvieglotu tirdzniecību un 
palielinātu Eiropas konkurētspēju; 

30. aicina Eiropas ieinteresētās puses un dalībvalstu standartizācijas organizācijas atjaunināt 
apņemšanos iesaistīties starptautiskajā standartizācijas procesā, lai nostiprinātu Eiropas 
vadošo lomu un iegūtu līdera priekšrocības starptautiskajos tirgos; uzsver nepieciešamību 
panākt labāku koordināciju starp Eiropas ieinteresētajām pusēm un dalībvalstu 
standartizācijas organizācijām starptautiskajā standartizācijas procesā gan tehniskajā, gan 
politiskajā līmenī;

°

°       °
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31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Šī ziņojuma mērķis ir veicināt pašlaik notiekošo apspriešanos par Eiropas standartizācijas 
sistēmas pārskatīšanu.

Eiropas Komisija turpina izstrādāt t. s. „standartizācijas paketi”, kurā būs iekļauts 
likumdošanas priekšlikums ar mērķi pārskatīt spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz 
Eiropas standartizāciju1 un vienots paziņojums, kurā būs noteikta standartizācijas politika 
nākamajiem desmit gadiem. 

Izstrādājot šo „standartizācijas paketi”, Komisija ir lūgusi galvenos ekspertus sniegt 
stratēģiskus ieteikumus. Šie eksperti darbojas Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanas 
speciālistu grupas (EXPRESS) sastāvā, kura 2010. gada februārī ir sniegusi ieteikumus, 
sagatavojot ziņojumu „Standartizācija konkurētspējīgai un inovatīvai Eiropai — redzējums 
2020. gadam”. 

Komisija rīkoja arī publisku apspriešanos (laikposmā no 2010. gada 23. marta līdz 
21. maijam) par Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanu, un Komisijas uzdevumā tika 
sagatavots attiecīgs ietekmes novērtējums (2010. gada 9. marts). Topošās „standartizācijas 
paketes” pamatā būs arī Komisijas 2009. gada 3. jūlija Baltā grāmata „IKT standartizācijas 
modernizēšana Eiropas Savienībā. Turpmākā virzība”.

II. Vispārējas referenta piezīmes

Referents atzinīgi vērtē Komisijas ieceri pārskatīt Eiropas standartizācijas sistēmu, lai 
saglabātu tās daudzos veiksmīgos elementus, novērstu nepilnības un pareizi līdzsvarotu 
Eiropas un valsts līmeņu dimensijas.  

Jāuzsver, ka ierosināto pārskatīšanu vajadzētu veikt, ņemot vērā esošās sistēmas potenciālu, 
kas ir stabils pamats uzlabojumiem, atturoties no jebkādām radikālām pārmaiņām, kuras 
mazinātu sistēmas pamatvērtības. Šai ziņā referents nepiekrīt vairākiem politisku risinājumu 
variantiem, kas iekļauti Komisijas sagatavotajā ietekmes novērtējumā, jo, tos īstenojot, 
sistēma tiktu pilnībā pārstrādāta.

Sagatavojot šo ziņojuma projektu, referents ņēma vērā EXPRESS ziņojumā formulētos 
secinājumus, kas ietver vairākus nozīmīgus ieteikumus. Tomēr referents atzīmē, ka EXPRESS
ne vienmēr ir izdevies nākt klajā ar oriģināliem ieteikumiem vai panākt vienprātību 

                                               
1 – Padomes 1986. gada 22. decembra Lēmums 87/95/EEK par standartizāciju informācijas 
tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā.
– Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.
– Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmums Nr. 1673/2006/EK par Eiropas 
standartizācijas finansēšanu.
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galvenajos jautājumos, un tas galvenokārt ir skaidrojams ar to, ka grupas locekļiem ir 
atšķirīgi, dažkārt pat pretēji viedokļi. 

Referents arī ņēma vērā atbildes, kas tika sniegtas Komisijas rīkotās publiskās apspriešanās 
procesā par Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanu, kā arī secinājumus, kas tika 
formulēti Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2010. gada 23. jūnijā rīkotajā 
uzklausīšanas sanāksmē par Eiropas standartizācijas nākotni. 

Turklāt sakarā ar Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas delegācijas vizīti Ženēvā 
(2010. gada 25. un 26. maijā) referentam bija iespēja tikties ar starptautisko standartizācijas 
organizāciju pārstāvjiem, un referents ir apspriedies ar daudziem Eiropas un valstu 
standartizācijas iestāžu pārstāvjiem un galvenajām ieinteresētajām personām, kuras ir 
iesaistītas standartu izstrādes procesā. 

III. Referenta vispārējā nostāja

Bez mūsdienīga standartizācijas procesa nodrošināta atbalsta nav iespējams pilnībā izmantot 
vienotā tirgus potenciālu. Eiropas standartizācijas sistēmai ir bijusi galvenā loma vienotā 
tirgus darbībā, īpaši izmantojot standartus tādās svarīgās tiesību aktu jomās kā „jaunā pieeja”. 
Šī likumdošanas metode ir lieti noderējusi, izveidojot inovācijai labvēlīgu regulējumu, kas 
nodrošina, ka pašas ieinteresētās personas izstrādā tiesību aktu prasībām atbilstīgas tehniskās 
specifikācijas, un tās tiek atjauninātas atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem. Pateicoties 
brīvprātīgiem standartiem, par kuriem puses ir savstarpēji vienojušās, ir nodrošināts labāks 
regulējums, ir veicināta uzņēmumu konkurētspēja un novērsti šķēršļi tirdzniecībai. 

Standartizācija ir ārkārtīgi svarīga, reaģējot uz aizvien lielāko pieprasījumu Eiropas politikā 
un tiesību aktos pēc tādiem standartiem, ar kuriem var garantēt ražojumu drošumu, 
pieejamību, jauninājumus, savietojamību un vides aizsardzību. Referents norāda, ka pēdējos 
gados ir palielinājies to standartu skaits, kuri attiecas uz tiesību aktiem, kas neietilpst „jaunās 
pieejas” darbības jomā, un tas liecina, ka šis modelis tiek izmantots visdažādākajos ES 
politikas virzienos. Saskaņā ar labāka regulējuma principiem ņemot vērā attiecīgo jomu 
specifiku, ir vēlama standartu plašāka izmantošana arī jaunos Savienības likumdošanas un 
politikas virzienos. 

Šajā ziņojuma projektā referents ir iekļāvis vairākus dalībvalstīm, Eiropas Komisijai, kā arī 
Eiropas un starptautiskajām standartizācijas iestādēm adresētus konkrētus ieteikumus, 
pateicoties kuriem esošo Eiropas standartizācijas sistēmu varētu padarīt ietekmīgāku. Īpaši 
jānorāda, ka daudzi no šiem priekšlikumiem attiecas tieši uz saskaņotiem/obligātiem 
standartiem, kas paredzēti ES likumdošanas un politikas virzienu atbalstam, un tādēļ tiem ir 
galvenā nozīme, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību. 

Lai veicinātu apspriešanos komitejā, šajā paskaidrojuma daļā referents vēlas pievērsties 
dažiem konkrētiem ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem.

Spēcīgāks dalībvalstu delegāciju princips

Lai gan valstu standartizācijas iestādes (VSI) ir Eiropas standartizācijas sistēmas stūrakmens, 
resursu, tehniskās pieredzes un ieinteresēto personu līdzdalības ziņā tās ievērojami atšķiras. Šī 
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iemesla dēļ būtiski atšķiras to līdzdalība Eiropas standartizācijas sistēmas darbībā. Komisijai, 
dalībvalstīm un Eiropas standartizācijas organizācijām (ESO) būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai veiktspējas ziņā vājākas VSI varētu aktīvāk piedalīties standartizācijas procesā. 

Turklāt ir jāuzsver, ka vairumā dalībvalstu to iestādes ir samērā maz ieinteresētas 
līdzdarboties standartu izstrādes procesā, kaut gan standartizācija ir svarīgs likumdošanas un 
valsts politikas virzienu atbalsta līdzeklis. Dalībvalstīm un jo īpaši tirgus uzraudzības 
iestādēm būtu jādeleģē pārstāvji, kas piedalītos visu valsts tehnisko komiteju darbā, 
nodrošinot, ka tiek saskanīgi izstrādāti standarti ES politikas virzienu un tiesību aktu 
atbalstam. 

Dalībvalstu delegāciju princips ir tas, uz kā balstās Eiropas standartizācijas sistēma, īpaši 
standartu izstrāde CEN un CENELEC. Tomēr ir jānorāda — kā apliecina pētījums par 
piekļuves iespējām standartizācijai, vairumā Eiropas valstu tās ieinteresētās personas, kas 
pārstāv sabiedrību, standartu izstrādē nav iesaistītas vai arī joprojām ir ļoti maz iesaistītas.

Ar dažiem vērā ņemamiem izņēmumiem valstīs patērētāju viedoklis standartizācijas 
jautājumos parasti ir pārstāvēts vairākās institūcijās, vai šādas pārstāvības vienkārši nav, 
turpretim tajās nedaudzajās valstīs, kur valsts līmenī patērētāju līdzdalība ir efektīva, viņu 
viedoklis, izstrādājot valsts nostāju, bieži vien netiek ņemts vērā. Stāvoklis ir vēl 
neapmierinošāks attiecībā uz to personu līdzdalību, kuras pārstāv vides intereses — pašlaik 
tikai divās dalībvalstīs vides organizācijas sistemātiski piedalās standartu noteikšanas procesā. 

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka valsts tehniskajās komitejās ir efektīvi pārstāvētas visas 
attiecīgās ieinteresētās personas, šai nolūkā izveidojot uzraudzības un ziņojumu sniegšanas 
mehānismus un vajadzības gadījumā sniedzot finansiālu atbalstu veiktspējas ziņā vājākiem 
dalībniekiem, lai sekmētu viņu līdzdalību.

Labāk pieejams standartizācijas process

Sabiedrības ieinteresēto personu — veselības un drošuma, patērētāju un vides aizsardzības 
interešu pārstāvju — līdzdalība nodrošina sistēmai vērā ņemamu leģitimitātes un lēmumu 
publiskuma aspektu, ļauj panākt kvalitatīvāku vienprātību un veicina Eiropas standartu 
nozīmīgumu.

Tādēļ Eiropas organizācijām, kuras pārstāv sabiedrības intereses, ir jākļūst par spēcīgākām 
Eiropas standartizācijas organizāciju (ESO) dalībniecēm, lai labāk atspoguļotu attiecīgo 
ieinteresēto personu viedokli, kas valsts līmenī joprojām tiek maz ņemts vērā. Cita starpā tām 
varētu piešķirt balsstiesības ar nosacījumu, ka attiecīgās organizācijas ir ESO asociētās 
locekles vai sadarbības partneres un tehniskā līmenī ir piedalījušās darbā, kas saistīts ar 
attiecīgo jautājumu.

Šajā kontekstā būtiska nozīme ir arī alternatīvas sistēmas ieviešanai, kas garantētu visu 
ieinteresēto personu līdzsvarotāku pārstāvību standartizācijas procesā. Referents atzinīgi vērtē 
pavērsienus Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO), īpaši attiecībā uz modeli, kas 
tika izmantots, izstrādājot ISO 26000 standartus par sociālo atbildību, ļaujot valstu 
standartizācijas iestādēm deleģēt attiecīgajā darba grupā tikai vienu pārstāvi no katras no 
sešām ieinteresēto personu kategorijām. Kā iespējamu alternatīvu Eiropas standartu izstrādei 
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jomās, kas saistītas ar sabiedrībai īpaši svarīgām interesēm, varētu izmantot līdzīgas ar dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību īstenojamas procedūras, iepriekš nosakot vietu skaitu dažādām 
ieinteresēto personu organizācijām. 

Vieglāk pieejami standarti

Lai gan mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas stūrakmens, to iesaistīšana 
standartizācijā ne vienmēr atbilst viņu nozīmei ekonomikā. Turklāt standarti ne vienmēr tiek 
veidoti un pielāgoti tā, lai tiktu ņemtas vērā MVU, īpaši mazo uzņēmumu, mikrouzņēmumu 
un amatniecības uzņēmumu, īpatnības un darbības vide. Tādēļ ir jānodrošina, lai standarti 
būtu saprotami un viegli lietojami, jo tad visi lietotāji tos varēs labāk īstenot. Būtu jāveic arī 
pasākumi, kas nodrošina, ka MVU var pilnībā iesaistīties standartu izstrādē un ka standarti 
tiem ir pieejami vieglāk un ar mazākām izmaksām. 

Standartizācija pakalpojumu jomās

Standarti ir veicinājuši preču kvalitātes un drošuma vērā ņemamu uzlabošanos, tomēr 
standartu pieejamība pakalpojumu jomā nebūt neatbilst šīs nozares nozīmei ekonomikā un tās 
potenciālam. Kaut gan standarti pakalpojumu jomā bieži vien tiek izstrādāti, ņemot vērā 
valstīm specifiskas prasības, un šo standartu izstrāde ir saistīta ar tirgus vajadzībām, Eiropas 
standartu izstrāde pakalpojumu jomā, kā to paredz Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū, veicinās turpmāku saskaņošanu pakalpojumu nozarē, palielinās Eiropas 
pakalpojumu pārredzamību, uzlabos to kvalitāti, kā arī veicinās konkurenci, jauninājumus, 
palīdzēs samazināt šķēršļus tirdzniecībai un veicinās patērētāju aizsardzību.

Standartizācija jauninājumu atbalstam

Lai gan standartizācija var ievērojami veicināt jaunu tehnoloģiju izmantošanu, ir liela plaisa 
starp pētniecības un izstrādes rezultātu pārnesi uz standartu izstrādi. Tādēļ ir jāveicina 
savstarpējā informētība, kā arī standartu un jauninājumu izstrādātāju, akadēmisko aprindu un 
pētniecības centru sadarbība. Jaunu zināšanu, īpaši to, kas iegūtas no valsts finansētām 
pētniecības un jauninājumu programmām, iekļaušana standartos sekmēs inovāciju un 
palielinās konkurētspēju. Eiropai būtu arī aktīvāk jāveicina savstarpēji atbilstīgu ES mēroga 
standartu ieviešana attiecībā uz novatoriskiem ražojumiem un tehnoloģijām, piemēram, zemas 
oglekļa emisijas jomā un IKT pakalpojumu un tehnoloģiju nozarē.

Standartizācija globalizācijas apstākļos

Eiropas standartizācijas sistēmā ir atzīts starptautisko standartu pārākums. Tomēr Eiropas 
standarti ir nepieciešami jomās, kurās nav starptautisku standartu vai kurās attiecīgie 
starptautiskie standarti nespēj pienācīgi nodrošināt Eiropas vajadzības, sevišķi tās, kas ir 
noteiktas Eiropas politikas virzienos un tiesību aktos. Eiropai būtu jānostiprina savas pozīcijas 
starptautiskās standartizācijas vidē, lai sekmētu patiesi globālas nozīmes standartu izstrādi, 
veicinātu tirdzniecību un palielinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Turklāt, ar ES 
tirdzniecības partneriem īstenojot sadarbību tirdzniecības regulējuma jomā, Eiropa varētu 
popularizēt „jaunās pieejas” metodoloģiju vai tai līdzvērtīgus, standartus iekļaujošus 
regulējuma modeļus. 
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IV. Secinājums

Referents vēlas vēlreiz uzsvērt, ka pašlaik notiekošā apspriešanās par Eiropas standartizācijas 
sistēmas pārskatīšanu būtu jāveic, ņemot vērā esošās sistēmas potenciālu, kas ir stabils pamats 
uzlabojumiem, atturoties no jebkādām radikālām pārmaiņām, kuras mazinātu sistēmas 
pamatvērtības. Ar šādu mērķi referents iesniedz vairākus priekšlikumus, kas ir paredzēti 
sistēmas uzlabošanai, nepaplašinot tās pašreizējo struktūru, un sagaida, ka tiks iesniegti 
papildu ierosinājumi.


