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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 
93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0315),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0150/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. rugsėjo 21 d. 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Tarptautinės 
prekybos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7–
0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 

                                               
1 OL C376, 2011 12 22, p. 69.
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inovacijos. Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz., 
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
teikiama informacija ir užtikrinama sąveika 
bei suderinamumas, taigi, vartotojai gauna 
daugiau naudos.

inovacijos. Europos standartizacija 
sustiprina Europos pramonės 
konkurencingumą pasaulio mastu, jei 
parengta bendradarbiaujant su 
tarptautinėmis standartizacijos 
organizacijomis, o būtent su Tarptautine 
standartizacijos organizacija (ISO), 
Tarptautine elektrotechnikos komisija 
(IEC) ir Tarptautine telekomunikacijų 
sąjunga (ITU). Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz., 
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
teikiama informacija ir užtikrinama sąveika 
bei suderinamumas, taigi, vartotojai gauna 
daugiau naudos.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos standartizacijos sistema 
turėtų ir toliau būti organizuota laikantis 
skaidrumo, atvirumo, nešališkumo, 
susitarimo, priežiūros, prieinamumo, 
kokybės, stabilumo, efektyvumo, 
nepriklausomumo nuo konkrečių 
interesų, svarbos rinkai, darnos ir, 
prireikus, sprendimų priėmimo, pagrįsto 
nacionaliniu atstovavimu, principų. 
Europos standartus ir toliau turėtų priimti 
Europos standartizacijos organizacijos, 
t. y. Europos standartizacijos komitetas 
(CEN), Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ir 
Europos telekomunikacijų standartų 
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institutas (ETSI).

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Standartai – svarbios 
konkurencingumo priemonės įmonėms, 
ypač mažosioms ir vidutinėms (toliau –
MVĮ), kurioms standartizacijos sistemoje, 
deja, per mažai atstovaujama ir kurios joje
nepakankamai dalyvauja, todėl yra 
pavojaus, kad rengiant standartus 
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas. Taigi, laikantis nacionalinio 
delegavimo principo, būtina padidinti 
VMĮ dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu, 
kur jos gali būti efektyvesnės dėl 
mažesnių sąnaudų ir kalbos kliūčių 
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nebuvimo. Todėl būtina siekti, kad pagal šį 
reglamentą MVĮ būtų geriau 
atstovaujamos ir dalyvautų nacionalinių
techninių komitetų veikloje ir joms būtų 
užtikrinama veiksminga galimybė 
naudotis standartais.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Europos standartai būtini MVĮ 
konkurencingumui užtikrinti, tačiau 
Europos standartizacijos srities veikloje 
MVĮ apskritai nepakankamai 
atstovaujamos. Taigi nacionaliniai 
atstovai Europos techniniuose 
komitetuose turėtų atstovauti MVĮ 
interesams sistemingiau ir veiksmingiau.
Be to, šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti 
tinkamą MVĮ dalyvavimą Europos 
standartizacijos procese, įsteigiant 
subjektą, kuris veiksmingai bendrautų su 
MVĮ ir jų nacionalinio lygmens 
organizacijomis ir būtų tinkamu MVĮ 
atstovu.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Rengiant standartus reikėtų kiek 
įmanoma daugiau atsižvelgti į poveikį 
aplinkai, kuris daromas per visą produktų ir 
paslaugų tarnavimo laiką. Komisijos 
jungtinis tyrimų centras (JTC) parengė 
svarbių ir viešai prieinamų priemonių 
tokiam poveikiui vertinti per visą produkto 
ar paslaugos tarnavimo laikotarpį. Taigi 
šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad 
JTC galėtų aktyviai dalyvauti Europos 
standartizacijos sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisijos ir Europos standartizacijos 
sistemos bendradarbiavimo gyvybingumas 
priklauso nuo atidaus būsimų prašymų 
parengti standartus planavimo. Tokį 
planavimą būtų galima pagerinti, ypač jei 

(17) Komisijos ir Europos standartizacijos 
sistemos bendradarbiavimo gyvybingumas 
priklauso nuo atidaus būsimų prašymų 
parengti standartus planavimo. Tokį 
planavimą būtų galima pagerinti, ypač jei 
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prie to prisidėtų suinteresuotosios šalys. 
Pagal Direktyvą 98/34/EB jau suteikiama 
galimybė Europos standartizacijos 
institucijų prašyti rengti Europos 
standartus, todėl būtų tikslinga į metinę 
darbo programą įtraukti geresnį ir 
skaidresnį planavimą ir šioje programoje 
pateikti visų prašymų parengti standartus, 
kuriuos Komisija ketina pateikti Europos 
standartizacijos institucijoms, apžvalgą.

prie to prisidėtų suinteresuotosios šalys. 
Pagal Direktyvą 98/34/EB jau suteikiama 
galimybė Europos standartizacijos 
organizacijų prašyti rengti Europos 
standartus, todėl būtų tikslinga į metinę 
darbo programą įtraukti geresnį ir 
skaidresnį planavimą ir šioje programoje 
pateikti visų prašymų parengti standartus, 
kuriuos Komisija ketina pateikti Europos 
standartizacijos organizacijoms, apžvalgą.
Vis dėlto, kadangi standartai visų pirma 
yra rinkos priemonė, būtina užtikrinti 
aukštą Europos standartizacijos 
organizacijų ir Komisijos 
bendradarbiavimo lygį nustatant 
Komisijos metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, siekiant, 
kad standartai, kurių Komisija ketina 
reikalauti iš Europos standartizacijos 
organizacijų, būtų parengti atsižvelgiant į 
rinkos tendencijas.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Prieš pateikdama naujo 
standartizacijos srities darbo paraišką 
Komisija taip pat turėtų labiau 
konsultuotis su Europos standartizacijos 
organizacijomis, kad Europos 
standartizacijos organizacijos galėtų ištirti 
siūlomo dalyko svarbą rinkai, užtikrinti, 
kad klausimas apsiribotų techninių 
priemonių, skirtų teisės aktų leidėjo 
nustatytiems tikslams pasiekti, 
apibrėžimu, ir greičiau atsakyti, ar jos gali 
imtis prašomo standartizacijos srities 
darbo.

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Siekiant paspartinti standartizacijos 
procesą ir palengvinti visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą jame, 
Europos ir nacionalinės standartizacijos 
organizacijos savo darbo metoduose 
turėtų kuo geriau išnaudoti informacines 
ir ryšių technologijas.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Vykdydamos techninės įrangos, 
programinės įrangos ir IT paslaugų 
viešuosius pirkimus, valdžios institucijos 
turėtų kuo geriau išnaudoti visus susijusius
standartus, pvz., atrinkti standartus, 
kuriuos gali įgyvendinti visi suinteresuoti 
paslaugų teikėjai, ir taip sudaryti geresnes 
sąlygas konkurencijai ir sumažinti 
monopolizavimo pavojų. 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
nustatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus 
techninės specifikacijos turėtų būti 
formuluojamos nurodant nacionalinius 
standartus, kuriais perkeliami Europos 

(19) Vykdydamos techninės įrangos, 
programinės įrangos ir IT paslaugų 
viešuosius pirkimus, valdžios institucijos 
turėtų kuo geriau išnaudoti visas susijusias
technines specifikacijas, pvz., atrinkti 
technines specifikacijas, kurias gali 
įgyvendinti visi suinteresuoti paslaugų 
teikėjai, ir taip sudaryti geresnes sąlygas 
konkurencijai ir sumažinti 
monopolizavimo pavojų. 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
nustatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus 
techninės specifikacijos turėtų būti 
formuluojamos nurodant nacionalinius 
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standartai, Europos techninius liudijimus, 
bendras technines specifikacijas, 
tarptautinius standartus, kitas Europos 
standartizacijos institucijų nustatytas 
techninių normatyvų sistemas arba, jei 
tokių nėra, nacionalinius standartus, 
nacionalinius techninius liudijimus ar 
nacionalines technines specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, 
apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų 
naudojimu, ar jiems atitinkančius 
dokumentus. Tačiau informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartus dažnai 
rengia kitos standartų rengimo 
organizacijos, jie nepriskiriami jokioms 
direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
nustatytoms standartų kategorijoms ir 
liudijimams. Todėl reikia numatyti, kad 
vykdant viešuosius prikimus techninėse 
specifikacijose būtų galima nurodyti 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
standartus ir taip atsižvelgti į greitus 
pokyčius informacinių ir ryšių technologijų 
srityje, sudaryti geresnes sąlygas teikti 
tarpvalstybines paslaugas, skatinti 
konkurenciją ir sąveiką bei inovacijas.

standartus, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techninius liudijimus, 
bendras technines specifikacijas, 
tarptautinius standartus, kitas Europos 
standartizacijos organizacijų nustatytas 
techninių normatyvų sistemas arba, jei 
tokių nėra, nacionalinius standartus, 
nacionalinius techninius liudijimus ar 
nacionalines technines specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, 
apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų 
naudojimu, ar jiems atitinkančius 
dokumentus. Tačiau informacinių ir ryšių 
technologijų srities technines 
specifikacijas dažnai rengia kitos standartų 
rengimo organizacijos, jie nepriskiriami 
jokioms direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB nustatytoms standartų 
kategorijoms ir liudijimams. Todėl reikia 
numatyti, kad vykdant viešuosius prikimus 
techninėse specifikacijose būtų galima 
nurodyti informacinių ir ryšių technologijų 
srities technines specifikacijas ir taip 
atsižvelgti į greitus pokyčius informacinių 
ir ryšių technologijų srityje, sudaryti 
geresnes sąlygas teikti tarpvalstybines 
paslaugas, skatinti konkurenciją ir sąveiką 
bei inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kai kurie informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartai nėra 
parengti pagal Susitarimo dėl techninių 
prekybos kliūčių 3 priede nustatytus 
kriterijus. Todėl šiame reglamente turėtų 
būti nustatyta informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartų, kurie galėtų 
būti naudojami vykdant viešuosius 
pirkimus, atrankos procedūra, įskaitant 
išsamias konsultacijas su įvairiausiomis 

(20) Kai kurie informacinių ir ryšių 
technologijų srities techninės 
specifikacijos nėra parengtos pagal 
Susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių 3 
priede nustatytus kriterijus. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatyta 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
techninių specifikacijų, kurios galėtų būti 
naudojamos vykdant viešuosius pirkimus, 
atrankos procedūra, įskaitant išsamias 
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suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
Europos standartizacijos institucijomis, 
įmonėmis ir valdžios institucijomis. Be to, 
šiame reglamente turėtų būti nustatyti tokių 
standartų ir su jais susijusių 
standartizacijos procesų reikalavimai 
ypatybių sąrašo forma. Šiomis ypatybėmis 
turėtų būti užtikrinta, kad siekiama 
viešosios politikos tikslų ir tenkinami 
visuomenės poreikiai, be to, jie turėtų būti 
pagrįsti Pasaulio prekybos organizacijos 
tarptautinėms standartizacijos 
organizacijoms parengtais kriterijais.

konsultacijas su įvairiausiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
Europos standartizacijos institucijomis, 
įmonėmis ir valdžios institucijomis. Be to, 
šiame reglamente turėtų būti nustatyti tokių 
techninių specifikacijų ir su jomis
susijusių rengimo procesų reikalavimai 
ypatybių sąrašo forma. Šiomis ypatybėmis 
turėtų būti užtikrinta, kad siekiama 
viešosios politikos tikslų ir tenkinami 
visuomenės poreikiai, be to, jie turėtų būti 
pagrįsti Pasaulio prekybos organizacijos 
tarptautinėms standartizacijos 
organizacijoms parengtais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Taikant atrinktus informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartus būtų 
prisidedama įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 922/2009/EB dėl Europos 
viešojo administravimo institucijų 
sąveikumo sprendimų (ISA), kuriame 
2010–2015 m. laikotarpiui nustatyta 
Europos viešojo administravimo institucijų 
ir Sąjungos institucijų ir organų sąveikumo 
sprendimų programa, kuria užtikrinami 
bendrieji sąveikumą skatinantys 
sprendimai.

(22) Taikant atrinktas informacinių ir ryšių 
technologijų srities technines 
specifikacijas būtų prisidedama 
įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
922/2009/EB dėl Europos viešojo 
administravimo institucijų sąveikumo 
sprendimų (ISA), kuriame 2010–2015 m. 
laikotarpiui nustatyta Europos viešojo 
administravimo institucijų ir Sąjungos 
institucijų ir organų sąveikumo sprendimų 
programa, kuria užtikrinami bendrieji 
sąveikumą skatinantys sprendimai.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Standartizacijos srities veiklos 
finansavimui taip pat turėtų būti priskirta 
paruošiamoji ar papildoma veikla, susijusi 
su standartų rengimu ar kitų 
standartizacijos produktų kūrimu. Visų 
pirma, tai būtina atliekant darbą, susijusį su 
mokslinais tyrimais, teisės aktų 
paruošiamųjų dokumentų rengimu, 
tarplaboratoriniais tyrimais ir standartų 
patvirtinimu ar vertinimu. Standartizacija 
Europos ir tarptautiniu lygmeniu toliau 
turėtų būti skatinama vykdant techninės 
paramos trečiosioms šalims ir 
bendradarbiavimo su jomis programas. 
Norint pagerinti patekimą į rinkas ir 
padidinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą reikėtų sudaryti 
galimybes skelbiant kvietimus teikti 
pasiūlymus arba, prireikus, sudarant 
sutartis skirti dotacijas kitoms 
institucijoms.

(29) Standartizacijos srities veiklos 
finansavimui taip pat turėtų būti priskirta 
paruošiamoji ar papildoma veikla, susijusi 
su standartų rengimu ar kitų 
standartizacijos produktų kūrimu. Visų 
pirma, tai būtina atliekant darbą, susijusį su 
mokslinais tyrimais, teisės aktų 
paruošiamųjų dokumentų rengimu, 
tarplaboratoriniais tyrimais. Standartizacija 
Europos ir tarptautiniu lygmeniu toliau 
turėtų būti skatinama vykdant techninės 
paramos trečiosioms šalims ir 
bendradarbiavimo su jomis programas. 
Norint pagerinti patekimą į rinkas ir 
padidinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą reikėtų sudaryti 
galimybes skelbiant kvietimus teikti 
pasiūlymus arba, prireikus, sudarant 
sutartis skirti dotacijas subjektams, kurie 
vykdo minėtą veiklą.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Šio reglamento priedams pakeisti 
Komisijai turėtų būti deleguota teisė 
priimti teisės aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį, kad būtų atnaujinti Europos 
standartizacijos institucijų sąrašai, 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
standartų pripažinimo kriterijai priderinti 
prie techninės plėtros, o MVĮ ir 
visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų kriterijai 
priderinti prie naujausių pokyčių, susijusių 
su šių organizacijų ne pelno veiklos 
pobūdžiu ir atstovavimu. Itin svarbu, kad 
Komisija paruošiamojo darbo metu rengtų 

(33) Šio reglamento priedams pakeisti 
Komisijai turėtų būti deleguota teisė 
priimti teisės aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį, kad būtų atnaujinti Europos 
standartizacijos institucijų sąrašai, 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
standartų pripažinimo kriterijai priderinti 
prie techninės plėtros, o MVĮ ir 
visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų kriterijai 
priderinti prie naujausių pokyčių, susijusių 
su šių organizacijų atstovavimu. Itin 
svarbu, kad Komisija paruošiamojo darbo 
metu rengtų tinkamas konsultacijas, 
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tinkamas konsultacijas, įskaitant ekspertų 
konsultacijas.

įskaitant ekspertų konsultacijas. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad tuo 
pačiu metu Europos Parlamentui ir 
Tarybai laiku ir tinkamai būtų 
perduodami atitinkami dokumentai.

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Komisija, ruošdama ir rengdama 
deleguotus teisės aktus, turėtų užtikrinti, 
kad tuo pačiu metu Europos Parlamentui 
ir Tarybai laiku ir tinkamai būtų 
perduodami atitinkami dokumentai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Todėl direktyvos 98/34/EB,
89/686/EEB, 93/15/EEB, 94/9/EB, 
94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 
2009/23/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies 
keičiamos.

(39) Todėl direktyvos 89/686/EEB, 
93/15/EEB, 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 
2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB 
turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamos.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) standartas – pripažintos organizacijos
susitarimo būdu nustatyta ir priimta
daugkartiniam ar nuolatiniam naudojimui 
skirta techninė specifikacija, kurios 
reikalavimų atitiktis nėra privaloma ir kuri 
yra:

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos organizacijos patvirtintas 
standartas;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
pakeitimas bus priimtas, reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus visame dokumento 
tekste.)

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
pakeitimas bus priimtas, reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus visame dokumento 
tekste.)

Or. en
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) darnusis standartas – remiantis 
Komisijos prašymu priimtas Europos 
standartas, skirtas naudoti taikant Sąjungos 
derinimo teisės aktus, apie kurį 
informacija paskelbta Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;

d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos organizacijos patvirtintas 
standartas;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
pakeitimas bus priimtas, reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus visame dokumento 
tekste.)

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) IRT standartas – informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) techninė specifikacija – dokumento 
formos specifikacija, kurioje nustatytas 
vienas iš šių dalykų:

(4) techninė specifikacija – dokumento,
kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti produktas, procesas, 
paslauga arba sistema, formos 
specifikacija, kurioje nustatytas vienas iš 
šių dalykų:

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) IRT techninė specifikacija –
informacinių ir ryšių technologijų srities 
techninė specifikacija;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Europos standartizacijos organizacija 
– I priede nurodyta institucija;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinės standartizacijos 
institucijos negali prieštarauti, kad 

Išbraukta.
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standartizacijos objektas būtų įtrauktas į 
Europos standartizacijos institucijos 
darbo programą.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kad standartai būtų skelbiami tokiu 
būdu, jog kitos nacionalinės 
standartizacijos organizacijos galėtų teikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
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Interneto ir informacinių ir ryšių 
technologijų naudojimas standartizacijos 

sistemoje
Nacionalinės ir Europos standartizacijos 
organizacijos skatina naudoti internetą ir 
informacines ir ryčių technologijas 
standartizacijos sistemoje, ypač:
a) suteikdamos visoms suinteresuotosioms 
šalims lengvą naudotis informacijos 
paieškos internete sistemą, skirtą 
pastaboms apie standartų projektus teikti;
b) pagal galimybes organizuodamos 
virtualius (įskaitant internetinių 
konferencijų ir vaizdo konferencijų 
priemones) techninių komitetų 
susitikimus.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos organizacijos suteikia 
galimybes tinkamai dalyvauti visoms 
svarbioms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant valdžios institucijas, mažąsias ir 
vidutines įmones (toliau – MVĮ), vartotojų 
organizacijas ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotąsias šalis, formuojant 
politiką, ypač per III priede nurodytas 
organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
MVĮ prieiga prie standartų

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

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Dalijimasis geriausia praktika MVĮ 

klausimu
Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos keičiasi geriausia praktika, 
siekdamos sustiprimti MVĮ dalyvavimą 
standartizacijos srities veikloje ir padidinti 
bei palengvinti standartų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 5c
Valdžios institucijų dalyvavimas Europos 

standartizacijoje
Valstybės narės užtikrina, kad valdžios 
institucijos, ypač rinkos priežiūros 
institucijos, dalyvautų nacionalinėje 
standartizacijos srities veikloje, kuria 
siekiama parengti arba persvarstyti 
standartus, kurių reikalauja Komisija 
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pagal 7 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis ir visomis 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis
Komisija priima metinę Europos 
standartizacijos darbo programą, kurioje 
nurodomi Europos standartai ir Europos 
standartizacijos priemonės, kuriuos pagal 
7 straipsnio 1 dalį ji ketina prašyti parengti 
Europos standartizacijos organizacijų.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija paskelbia darbo programą, 
nurodytą 1 dalyje, savo tinklavietėje ir 
perduoda ją Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Jungtinis tyrimų centras
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Komisijos jungtinis tyrimų centras 
dalyvauja rengiant darbo programą, 
nurodytą 6 straipsnio 1 dalyje, taip pat 
dalyvauja Europos standartizacijos 
organizacijų veikloje, prisidėdamas savo 
kompetencijos sričių mokslinėmis 
žiniomis, siekdamas užtikrinti, kad 
standartuose būtų atsižvelgiama į 
ekonominį konkurencingumą ir 
socialinius poreikius, pavyzdžiui, aplinkos 
tvarumą bei saugos ir (arba) saugumo 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios 
Europos standartizacijos organizacijos per 
pagrįstą terminą parengtų Europos 
standarto ar Europos standartizacijos 
priemonės projektą. Toks projektas turi 
būti parengtas atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu. Šiuo tikslu Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos organizacijomis ir 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
perduoda prašymą.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities standartai IRT srities techninės specifikacijos

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
naudojimas

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT standartų naudojimas vykdant 
viešuosius pirkimus

IRT techninių specifikacijų naudojimas 
vykdant viešuosius pirkimus

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) arba institucijoms, kurioms patikėta 
bendradarbiaujant su Europos 
standartizacijos institucijomis atlikti 
1 dalies a, c ir g punktuose nurodytą darbą.

(b) arba nacionalinėms ir Europos
institucijoms, kurioms patikėta 
bendradarbiaujant su Europos 
standartizacijos organizacijomis atlikti 
1 dalies a, c ir g punktuose nurodytą darbą.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos standartų ir Europos 
standartizacijos priemonių kokybės ir 
atitikties atitinkamai Sąjungos politikai ir 
teisės aktams tikrinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) 11 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytas Europos standartų ir Europos 
standartizacijos priemonių rengimas ir 
peržiūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) Europos standartizacijos organizacijos
suteikia galimybes MVĮ, vartotojų 
organizacijoms ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotosioms šalims tinkamai 
dalyvauti vykdant Europos standartizaciją, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atnaujinti I priede pateiktą Europos 
standartizacijos institucijų sąrašą;

a) atnaujinti I priede pateiktą Europos 
standartizacijos organizacijų sąrašą, kad 
būtų atsižvelgta į jų pavadinimo ar 
struktūros pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustatyti ir atnaujinti nadcionalinių 
standartizacijos organizacijų sąrašą Ia 
priede;

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, jeigu 
įvykdomos šiame straipsnyje nustatytos 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, jeigu 
įvykdomos šiame straipsnyje nustatytos 
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sąlygos. sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
deleguojami Komisijai neribotam
laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d.

2. Įgaliojimas priimti deleguotus teisės 
aktus, nurodytus 16 straipsnyje, Komisijai 
suteikiamas penkeriems metams nuo 
2013 m. sausio 1 d. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodyto įgaliojimo
delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba kitą sprendime 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytą 
suteiktą įgaliojimą. Sprendimu atšaukti 
įgaliojimą nutraukiamas tame sprendime 
nurodyto įgaliojimo delegavimas. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba kitą sprendime 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio bet 
kurių jau galiojančių deleguotųjų teisės 
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galiojimui. aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius po to teisės akto 
perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų, arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius po to teisės akto 
perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų, arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija gali pakviesti organizacijas, 
nurodytas I, Ia ir III prieduose, ir kitas 
svarbias suinteresuotąsias šalis į komiteto 
posėdžius stebėtojų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atstovavimą nacionalinėse b) atstovavimą nacionalinėse 
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standartizacijos institucijoje MVĮ, 
vartotojų organizacijoms ir aplinkos bei 
socialinės srities suinteresuotosioms
šalims.

standartizacijos organizacijose vartotojų 
organizacijoms ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atstovavimą MVĮ remiantis 
ataskaitomis, nurodytomis 5a straipsnio 2 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Peržiūra

Komisija apsvarsto, ar reikia papildomų 
priemonių, siekiant supaprastinti Europos 
standartizaciją ir sumažinti Europos 
standartizacijos organizacijoms tenkančią 
administracinę naštą, atsižvelgdama į 
ataskaitą, nurodytą 19 straipsnio 1 dalies 
a punkte. Komisija pateikia savo išvadas 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta 
Europos Parlamentui ir Tarybai iki 
2015 m. sausio 1 d., ir, prireikus, pateikia 
teisėkūros pasiūlymą dėl šio reglamento 
dalinio pakeitimo.

Or. en
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Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinių standartizacijos organizacijų
sąrašą ir jo atnaujinimus Komisija skelbia 
savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas 
Nacionalinės standartizacijos 
organizacijos

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
II Priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Technines specifikacijas parengė ne 
pelno organizacija, kuri yra profesinė 
visuomenės, pramonės arba prekybos 
asociacija arba bet kuri narių turinti 
organizacija, kuri pagal savo kompetenciją 
rengia standartus informacinių ir ryšių 
technologijų srityje ir kuri nėra Europos, 
nacionalinė ar tarptautinė standartizacijos 
institucija, veikianti pagal šiuos kriterijus:

2. Technines specifikacijas parengė ne 
pelno organizacija, kuri yra profesinė 
visuomenės, pramonės arba prekybos 
asociacija arba bet kuri narių turinti 
organizacija, kuri pagal savo kompetenciją 
rengia technines specifikacijas
informacinių ir ryšių technologijų srityje ir 
kuri nėra Europos, nacionalinė ar 
tarptautinė standartizacijos organizacija, 
veikianti pagal šiuos kriterijus:

Or. en
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Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(iii) ją daugumą visų valstybių narių MVĮ 
atstovaujančios ne pelno organizacijos 
įpareigojo Europos lygmeniu atstovauti 
MVĮ interesams standartizacijos procese.

Or. en



PE478.420v01-00 34/37 PR\886241LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Skirta Alberto Normando 
atminimui už jo žmogiškąsias ir 
profesines savybes, aukštesnes už 
visus standartus.

I. Komisijos siūlomas tekstas

2011 m. birželio 1 d. Europos Parlamentas priėmė vadinamąjį standartizacijos paketą, kurį 
sudarė pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo siekiama persvarstyti ir pakeisti šiuo metu 
galiojantį Europos standartizacijos teisinį pagrindą1, poveikio vertinimas ir komunikatas, 
kuriame pateikiama Europos standartizacijos strateginė vizija kitam dešimtmečiui. 

Siūlomas reglamentas pagrįstas dviemis konsultacijomis su plačiąja visuomene, surengtomis 
2009 ir 2010 m., Europos Standartizacijos sistemos peržiūros ekspertų grupės (EXPRESS) 
darbu, baltąja knyga „Informacinių ir komunikacinių technologijų standartizacijos 
modernizavimas Europos Sąjungoje. Tolesni veiksmai“ ir 2010 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos standartizacijos ateities2.

II. Bendra pranešėjos pozicija

Pranešėja džiaugiasi Komisijos pasiūlymu persvarstyti Europos standartizacijos sistemą 
tinkamai atsižvelgiant į Parlamento prašymą koreguoti šią sistemą, kuriuo siekiama išlaikyti 
jos privalumus, taisyti trūkumus ir siekti tinkamos Europos, nacionalinės ir tarptautinės raidos 
pusiausvyros.

Rengdama šį pranešimą pranešėja atsižvelgė į EXPRESS grupės ataskaitą, kurioje buvo 
pateikta daug svarbių rekomendacijų ir atsakymų į Komisijos viešąsias konsultacijas dėl 
Europos standartizacijos sistemos peržiūros. Pranešėja taip pat atsižvelgė į viešojo klausymo, 
kurį surengė IMCO komitetas 2011 m. lapkričio 23 d., išvadas ir turėjo galimybių išsamiai 
konsultuotis su nacionalinių ir Europos standartizacijos organizacijų bei svarbiausių 
suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių standartų rengimo procese, atstovais. Tinkamai 
atsižvelgta ir į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (nuomonės 
referentas A. Pezzini).

Pranešėja įtraukė į savo pranešimo projektą santykinai mažą skaičių pakeitimų, siekdama 
patobulinti Europos standartizacijos sistemą neperžiangiant šios sistemos dabartinių ribų ir 
glaudžiai bendradarbiaujant su Taryba.

                                               
1 - 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 87/95/EEB dėl standartizacijos informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų srityje.
- 1998 m. bir˛elio 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.
2 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos standartizacijos ateities (2010/2051(INI)).
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a) Prieigos prie standartų lengvinimas ir MVĮ dalyvavimo standartų rengimo procese 
stiprinimas

Nors mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro Europos ekonomikos pagrindą, jų 
dalyvavimas standartizacijoje ne visuomet atitinka jų ekonominę svarbą. Standartai ne 
visuomet rengiami siekiant atsižvelgti 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 
lengvą prieigą prie jų. Taigi pranešėja įrašė daug pakeitimų, kurių bendras tikslas – stiprinti 
MVĮ dalyvavimą standartizavimo srities veikloje, ypač nacionaliniu lygmeniu, ir palengvinti 
šių įmonių prieigą prie standartų.

b) Valdžios institucijų dalyvavimo Europos standartizacijoje užtikrinimas

Pranešėja taip pat pabrėžia, kad valdžios institucijos daugelyje valstybių narių nelabai 
suinteresuotos dalyvauti standartų rengimo procese nepaisant to, jog standartizacija yra svarbi 
ES teisės aktų ir viešosios politikos paramos priemonė. Pranešėja mano, kad valstybės narės ir 
ypač rinkos priežiūros institucijos turėtų siųsti savo atstovus į visus nacionalinius techninius 
komitetus, dalyvaujančius rengiant standartus, kuriuos rengti įgaliojo Komisija. Nacionalinių 
institucijų dalyvavimas yra itin svarbus siekiant tinkamo teisės aktų veikimo tose srityse, 
kurias apima naujasis požiūris, ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų ex post prieštaravimų 
suderintiems standartams.

c) Suteikimas galimybės suinteresuotosioms šalims, atstovaujančioms socialiniams 
interesams, dalyvauti Europos standartizacijoje

Pranešėja pripažįsta, kad nacionalinio delegavimo principas yra svarbus kaip kertinis Europos 
standartizacijos sistemos akmuo, ypač kalbant apie CEN ir CENELEC vykdomą standartų 
kūrimo procesą. Vis dėlto reikėtų pažymėti, ir tą patvirtino keli tyrimai, kad suinteresuotųjų 
šalių, atstovaujančių socialiniams interesams, pavyzdžiui, vartotojų (įskaitant žmones su 
negalia), gamtosaugininkų ir darbuotojų dalyvavimas nacionaliniuose techniniuose 
komitetuose išlieka nežymus arba šio dalyvavimo nėra. Taigi būtina užtikrinti šių 
suinteresuotųjų šalių tiesioginį dalyvavimą Europos lygmeniu, išlaikant finansinę paramą 
Europos organizacijoms, kurios įsteigtos, kad atstovautų šiems viešiesiems interesams. Dėl jų 
dalyvavimo sistemai suteikiamas ženklus teisėtumo aspektas, pagerinama susitarimo kokybė 
ir suteikiama Europos standartams daugiau reprezentatyvumo.

d) 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. Europos Sąjungos paslaugų 
standartų kūrimas, kaip numatyta Direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, 
turėtų paskatinti toliau vykdyti suderinimą paslaugų sektoriuje, didinti Europos paslaugų 
skaidrumą, kokybę ir konkurencingumą ir skatinti konkurenciją, inovacijas, prekybos kliūčių 
šalinimą ir vartotojų apsaugą. 

e) Standartų rengimo proceso tobulinimas ir spartinimas didesnio skaidrumo ir 



PE478.420v01-00 36/37 PR\886241LT.doc

LT

konsultacijų priemonėmis 

Pranešėja mano, kad labai svarbu, jog Europos standartai būtų parengti per pagrįstą laiko 
terminą, ypač tų sričių, kurioms skubiai reikia standartų, kad jos atitiktų viešosios politikos ir 
greitai kintančių rinkos sąlygų reikalavimus. Todėl ragina nacionalines ir Europos 
standartizacijos organizacijas toliau gerinti savo veiklos efektyvumą, turint mintyje tai, kad 
standartizacijos paspartinimas neturi vykti aukojant atvirumo, kokybės, skaidrumo ir visų 
suinteresuotųjų šalių sutarimo principus.

Pranešėja mano, kad standartų rengimo procesą iš dalies pagreitins geresnės Komisijos ir 
Europos standartizacijos organizacijų konsultacijos prieš suteikiant įgaliojimus; dėl to šios 
organizacijos galės ištirti siūlomo dalyko svarbą rinkai, užtikrinti, kad klausimas apsiribotų 
techninių priemonių, skirtų teisės aktų leidėjo nustatytiems tikslams pasiekti, apibrėžimu, ir 
greičiau atsakyti, ar jos gali imtis prašomo standartizacijos srities projekto. Todėl pranešėja 
siūlo rengiant įgaliojimus skirti Komisijos, Europos standartizacijos organizacijų ir svarbių 
suinteresuotųjų šalių konsultacijų etapą, kad būtų užtikrinta prašomų standartų svarba rinkai. 
Plataus masto konsultacijos su visomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis taip pat turėtų 
vykti ir prieš priimant Komisijos metinę Europos standartizacijos darbo programą.

Pranešėja taip pat pažymi, kad komitetas, nustatytas siūlomo reglamento 18 straipsnyje, 
svarbus kaip Komisijos ir valstybių narių forumas, kuriame vyktų diskusijos su standartizacija 
susijusiais klausimais. Pranešėja mano, kad, prireikus, šis komitetas turėtų būti atviras 
stebėtojams iš nacionalinių ir Europos standartizacijos organizacijų bei svarbių 
suinteresuotųjų šalių.

f) IRT techninės specifikacijos 

Pranešėja pripažįsta, kad forumai ir konsorciumai labai prisideda prie standartizacijos 
sistemos suteikdami pasaulio mastu aktualias IRT technines specifikacijas, kurios dažnai 
labiau atitinka naujoviškas technologijas. Ji pritaria tam, kad nustatyta nauja sistema, pagal 
kurią ypač viešųjų pirkimų srityje leidžiama naudoti kitų organizacijų nei Europos 
standartizacijos institucijų parengtas specifikacijas. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad šios 
specifikacijos turėtų turėti skirtingą statusą nei standartai ir kad šiame procese reikėtų 
konsultuotis su Europos standartizacijos organizacijomis, kad būtų užtikrinta sistemos darna.

g) Finansavimas

Pranešėja žino, kad dėl dabartinės ES finansavimo, skirto remti Europos standartizaciją, 
sistemos dažnai ardomi planai dėl didelių išlaidų auditui ir leidimo atlikti mokėjimus 
vėlavimo, kurie kartais turi persvarą palyginti su finansinės paramos nauda. Šiame pasiūlyme 
Komisija labai pasistengė sumažinti administracinę naštą, tenkančią Komisijai ir Europos 
standartizacijos institucijoms, pvz., suteikta galimybė smarkiai supaprastinti vienkartinių 
išmokų teikimo tvarką ir aiškiai jas atskirti nuo faktinių įgyvendinimo sąnaudų tikrinimo. 
Šiuo pasiūlymu ketinama galiojančią sistemą pertvarkyti į rezultatais grindžiamą sistemą, 
remiantis apibrėžtais sutartais rodikliais ir tikslais. Pranešėja ragina Komisiją užtikrinti 
sistemos finansinį stabilumą ir , atsižvelgdama į būsimą ES finansinio reglamento 
persvarstymą, siūlo papildomas administracinės naštos mažinimo priemones. 
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III. Išvada

Šio pranešimo projekto tikslas – apžvelgti pagrindinius pasiūlymo klausimus, kuriuos reikia 
atidžiau apsvarstyti, ir palengvinti diskusijas komitete. Pranešėja pasilieka teisę pateikti 
daugiau pakeitimų, kai bus detaliau ištyrinėjus Komisijos pasiūlymą ir surengus tolesnes 
konsultacijas, tačiau šiuo etapu ji siekia paskatinti produktyvią diskusiją komitete ir laukia 
tolesnių pasiūlymų.


