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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas standartizāciju 
un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 
2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0315),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-0150/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 21. septembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. 
Standartiem ir ievērojama pozitīva 

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. Eiropas 
standartizācija nostiprina Eiropas 

                                               
1 OV C376, 22.12.2011., 69. lpp.
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ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā. 
Standarti var saglabāt un uzlabot kvalitāti, 
sniegt informāciju un nodrošināt 
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

rūpniecības konkurētspēju pasaulē, ja šī 
standartizācija tiek izstrādāta sadarbībā 
ar tādām starptautiskajām 
standartizācijas organizācijām kā 
Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija (ISO), Starptautiskā 
Elektrotehnikas komisija (IEC) un 
Starptautiskā Telekomunikāciju savienība 
(ITU). Standartiem ir ievērojama pozitīva 
ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā. 
Standarti var saglabāt un uzlabot kvalitāti, 
sniegt informāciju un nodrošināt 
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Eiropas standartizācijas sistēmu arī 
turpmāk vajadzētu organizēt atbilstīgi 
tādiem principiem kā pārredzamība, 
atvērtība, objektivitāte, konsenss, 
atjaunināšana, pieejamība, kvalitāte, 
stabilitāte, efektivitāte, neatkarība no 
konkrētām interesēm, saistība ar tirgu, 
saskaņotība un vajadzības gadījumā 
atbilstīgi lēmumiem, kas pieņemti, 
ievērojot valstu pārstāvību. Eiropas 
standarti arī turpmāk būtu jāpieņem 
Eiropas standartizācijas organizācijām —
Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), 
Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas 
komitejai (CENELEC) un Eiropas 
Telekomunikāciju standartu institūtam 
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(ETSI).

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Standarti ir svarīgi konkurētspējas 
instrumenti uzņēmumiem, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(turpmāk „MVU”), kas diemžēl nav 
pietiekami pārstāvēti un pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc saskaņā ar 
valstu deleģēšanas principu ir jāuzlabo 
MVU līdzdalība valsts līmenī, kurā MVU 
var būt efektīvāki zemāku izmaksu dēļ un 
tādēļ, ka nepastāv valodas barjeras. Tāpēc 
ir būtiski, ka ar šo regulu uzlabo to 
pārstāvību un līdzdalību nacionālajās



PE478.420v01-00 8/37 PR\886241LV.doc

LV

tehniskajās komitejās un nodrošina to 
efektīvu piekļuvi standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri parasti 
ir vāji pārstāvēti Eiropas standartizācijas 
darbībās. Tāpēc valstu delegātiem, kuri 
darbojas Eiropas tehniskajās komitejās, 
vajadzētu pārstāvēt MVU intereses daudz 
sistemātiskāk un efektīvāk. Turklāt ar šo 
regulu būtu jānodrošina, ka Eiropas 
standartizācijas procesā MVU pienācīgu 
dalību nodrošina struktūras, kuras efektīvi 
sadarbojas ar MVU un to organizācijām 
un tos pienācīgi pārstāv valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Cik iespējams standartos vajadzētu 
ņemt vērā ietekmi uz vidi ražojumu un 
pakalpojumu dzīves cikla laikā. Komisijas 
Kopīgais pētniecības centrs (KPC)
izstrādājis svarīgus sabiedrībai pieejamus 
instrumentus šādas ietekmes novērtēšanai 
dzīves cikla laikā. Tāpēc ar šo regulu būtu 
jānodrošina, ka KPC var aktīvi iesaistīties 
Eiropas Standartizācijas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisijas un Eiropas standartizācijas 
sistēmas sadarbības dzīvotspēja ir atkarīga 
no tā, vai standartu izstrādes turpmākie 
pieprasījumi tiks rūpīgi plānoti. Plānošanu 
varētu uzlabot jo īpaši tad, ja savu 
ieguldījumu sniegtu ieinteresētās personas. 
Direktīvā 98/34/EK jau ir paredzēta iespēja 
pieprasīt, lai Eiropas standartizācijas 
institūcijas izstrādā Eiropas standartus, 
tāpēc ir lietderīgi ieviest labāku un 
pārredzamāku plānošanu saskaņā ar 
daudzgadu darba programmu, kurā būtu 

(17) Komisijas un Eiropas standartizācijas 
sistēmas sadarbības dzīvotspēja ir atkarīga 
no tā, vai standartu izstrādes turpmākie 
pieprasījumi tiks rūpīgi plānoti. Plānošanu 
varētu uzlabot jo īpaši tad, ja savu 
ieguldījumu sniegtu ieinteresētās personas. 
Direktīvā 98/34/EK jau ir paredzēta iespēja 
pieprasīt, lai Eiropas standartizācijas 
organizācijas izstrādā Eiropas standartus, 
tāpēc ir lietderīgi ieviest labāku un 
pārredzamāku plānošanu saskaņā ar 
daudzgadu darba programmu, kurā būtu 
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jāiekļauj pārskats par visiem standartu 
izstrādes pieprasījumiem, ko Komisija 
gatavojas iesniegt Eiropas standartizācijas 
institūcijām.

jāiekļauj pārskats par visiem standartu 
izstrādes pieprasījumiem, ko Komisija 
gatavojas iesniegt Eiropas standartizācijas 
organizācijām. Tomēr, ņemot vērā, ka 
standarti galvenokārt ir tirgus 
instruments, ir jānodrošina augsta līmeņa 
sadarbība starp Eiropas standartizācijas 
organizācijām un Komisiju, kad tiek 
izstrādāta tās ikgadējā Eiropas 
standartizācijas darba programma, lai 
standarti, kurus Komisija plāno pieprasīt 
Eiropas standartizācijas organizācijām, 
būtu orientēti uz tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Labāka apspriešanās starp Komisiju 
un Eiropas standartizācijas organizācijām 
ir vajadzīga arī pirms jauna 
standartizācijas darba pieprasījuma 
iesniegšanas, lai Eiropas standartizācijas 
organizācijas varētu analizēt ierosinātā 
temata saistību ar tirgu, nodrošinātu, ka 
ar jauno pieprasījumu nosaka tikai 
tehniskos līdzekļus likumdevēja izvirzīto 
politikas mērķu sasniegšanai, un lai 
drīzāk sniegtu atbildi, vai šīs organizācijas 
spēj uzņemties pieprasīto standartizācijas 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai paātrinātu standartizācijas 
procesu un sekmētu visu ieinteresēto pušu 
līdzdalību tajā, Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas organizācijām savā darbā 
vajadzētu pēc iespējas plašāk izmantot 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai palielinātu konkurenci un 
mazinātu ar atkarību no viena standarta 
saistīto risku, iepērkot aparatūru, 
programmatūru un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumus, publiskā sektora 
iestādēm būtu labāk jāizmanto viss 
attiecīgo standartu klāsts, piemēram, 
izvēloties standartus, ko var īstenot visi 
ieinteresētie piegādātāji. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir norādīts, ka publiskajā 
iepirkumā tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā, atsaucoties uz nacionālajiem 
standartiem, ar kuriem transponēti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, vispārējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 

(19) Lai palielinātu konkurenci un 
mazinātu ar atkarību no viena standarta 
saistīto risku, iepērkot aparatūru, 
programmatūru un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumus, publiskā sektora 
iestādēm būtu labāk jāizmanto viss 
attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsts, 
piemēram, izvēloties tehniskās 
specifikācijas, ko var īstenot visi 
ieinteresētie piegādātāji. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir norādīts, ka publiskajā 
iepirkumā tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā, atsaucoties uz nacionālajiem 
standartiem, ar kuriem transponēti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, vispārējām tehniskajām 
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standartiem, citām Eiropas standartizācijas 
struktūru noteiktām tehnisko atsauču 
sistēmām vai, ja tādu nav, atsaucoties uz 
nacionālajiem standartiem, nacionālajiem 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
nacionālajām tehniskajām specifikācijām, 
kas attiecas uz būvdarbu projektēšanu, 
aprēķiniem un ražojumu izmantošanu, vai 
līdzvērtīgiem dokumentiem. Tomēr 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā standartus bieži izstrādā citas 
standartizācijas iestādes un tie neietilpst 
nevienā no Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK paredzētajām standartu un 
apstiprinājumu grupām. Tāpēc jāparedz 
iespēja publiskā iepirkuma tehniskajās 
specifikācijās atsaukties uz standartiem
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, lai reaģētu uz straujajām izmaiņām 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, atvieglotu pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu, veicinātu konkurenci, 
sadarbspēju un inovāciju.

specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, citām Eiropas standartizācijas 
organizāciju noteiktām tehnisko atsauču 
sistēmām vai, ja tādu nav, atsaucoties uz 
nacionālajiem standartiem, nacionālajiem 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
nacionālajām tehniskajām specifikācijām, 
kas attiecas uz būvdarbu projektēšanu, 
aprēķiniem un ražojumu izmantošanu, vai 
līdzvērtīgiem dokumentiem. Tomēr 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā tehniskās specifikācijas bieži 
izstrādā citas standartizācijas iestādes un 
šīs tehniskās specifikācijas neietilpst 
nevienā no Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK paredzētajām standartu un 
apstiprinājumu grupām. Tāpēc jāparedz 
iespēja publiskā iepirkuma tehniskajās 
specifikācijās atsaukties uz tehniskajām 
specifikācijām informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā, lai 
reaģētu uz straujajām izmaiņām 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, atvieglotu pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu, veicinātu konkurenci, 
sadarbspēju un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Daži standarti informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā nav 
izstrādāti saskaņā ar Nolīguma par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 
3. pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. 
Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomas standartu atlases procedūra, kuru 
varētu izmantot publiskajām iepirkumā un 
kurā būtu paredzētas izvērstas 
konsultācijas ar plašu ieinteresēto personu 
loku, tostarp ar Eiropas standartizācijas 

(20) Dažas tehniskās specifikācijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā nav izstrādātas saskaņā ar Nolīguma 
par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 
3. pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. 
Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomas tehnisko specifikāciju atlases 
procedūra, kuru varētu izmantot publiskajā 
iepirkumā un kurā būtu paredzētas 
izvērstas konsultācijas ar plašu ieinteresēto 
personu loku, tostarp ar Eiropas 
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institūcijām, uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm. Šajā regulā atribūtu 
saraksta veidā būtu jāparedz arī prasības 
attiecībā uz šiem standartiem un ar tiem
saistītajiem standartizācijas procesiem. 
Šiem atribūtiem būtu jānodrošina, lai tiktu 
ievēroti sabiedriskās politikas mērķi un 
sabiedrības vajadzības, un to pamatā 
vajadzētu būt kritērijiem, ko attiecībā uz 
starptautiskajām standartizācijas 
organizācijām izstrādājusi Pasaules 
Tirdzniecības organizācija.

standartizācijas institūcijām, uzņēmumiem 
un publiskā sektora iestādēm. Šajā regulā 
atribūtu saraksta veidā būtu jāparedz arī 
prasības attiecībā uz šīm tehniskajām 
specifikācijām un ar tām saistītajiem 
izstrādes procesiem. Šiem atribūtiem būtu 
jānodrošina, lai tiktu ievēroti sabiedriskās 
politikas mērķi un sabiedrības vajadzības, 
un to pamatā vajadzētu būt kritērijiem, ko 
attiecībā uz starptautiskajām 
standartizācijas organizācijām izstrādājusi 
Pasaules Tirdzniecības organizācija.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Atlasītie standarti informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā varētu 
palīdzēt īstenot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 16. septembra 
Lēmumu Nr. 922/2009/EK par Eiropas 
valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas 
risinājumiem (ISA), ar kuru laikposmam 
no 2010. līdz 2015. gadam izveido 
sadarbspējas risinājumu programmu 
Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, kā 
arī Savienības iestādēm un struktūrām, lai 
nodrošinātu kopīgus un koplietojamus 
risinājumus, kuri veicina sadarbspēju.

(22) Atlasītās tehniskās specifikācijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā varētu palīdzēt īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Lēmumu Nr. 922/2009/EK 
par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu 
sadarbspējas risinājumiem (ISA), ar kuru 
laikposmam no 2010. līdz 2015. gadam 
izveido sadarbspējas risinājumu 
programmu Eiropas publiskās pārvaldes 
iestādēm, kā arī Savienības iestādēm un 
struktūrām, lai nodrošinātu kopīgus un 
koplietojamus risinājumus, kuri veicina 
sadarbspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Standartizācijas darbību finansējumam 
būtu jāspēj segt arī ar standartu un citu 
standartizācijas produktu izstrādi saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu izmaksas. Tas 
galvenokārt attiecas uz izpētes darbu, 
tiesību aktu sagatavošanas dokumentu 
izstrādi, starplaboratoriju testiem un 
standartu validāciju un novērtēšanu. Lai 
veicinātu standartizāciju Eiropas un 
starptautiskā līmenī, būtu jāturpina arī 
tehniskās palīdzības un sadarbības 
programmas trešās valstīs. Lai Savienībā 
nodrošinātu tirgus pieejamību un 
uzņēmumu konkurētspēju, būtu jāparedz 
iespēja piešķirt dotācijas arī citām 
institūcijām, izmantojot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus un vajadzības 
gadījumā piešķirot tiesības slēgt līgumus.

(29) Standartizācijas darbību finansējumam 
būtu jāspēj segt arī ar standartu un citu 
standartizācijas produktu izstrādi saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu izmaksas. Tas 
galvenokārt attiecas uz izpētes darbu, 
tiesību aktu sagatavošanas dokumentu 
izstrādi un starplaboratoriju testiem. Lai 
veicinātu standartizāciju Eiropas un 
starptautiskā līmenī, būtu jāturpina arī 
tehniskās palīdzības un sadarbības 
programmas trešās valstīs. Lai Savienībā 
nodrošinātu tirgus pieejamību un 
uzņēmumu konkurētspēju, būtu jāparedz 
iespēja piešķirt dotācijas arī struktūrām, 
kuras veic iepriekš minētās darbības, 
izmantojot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un vajadzības gadījumā 
piešķirot tiesības slēgt līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai atjauninātu Eiropas 
standartizācijas institūciju sarakstus, 
tehnoloģiju attīstībai pielāgotu standartu 
atzīšanas kritērijus informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā un MVU 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pārstāvības organizācijām piemērojamos 
kritērijus pielāgotu turpmākām pārmaiņām 
attiecībā uz to bezpeļņas statusu un
pārstāvību, būtu jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas 
pielikumu grozījumiem. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
attiecīgi konsultētos, tostarp ekspertu 
līmenī.

(33) Lai atjauninātu Eiropas 
standartizācijas institūciju sarakstus, 
tehnoloģiju attīstībai pielāgotu standartu 
atzīšanas kritērijus informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā un MVU 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pārstāvības organizācijām piemērojamos 
kritērijus pielāgotu turpmākām pārmaiņām 
attiecībā uz to pārstāvību, būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs 
regulas pielikumu grozījumiem. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, attiecīgi konsultētos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu 
nodrošināt, ka attiecīgie dokumenti 
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vienlaikus, norādītajā termiņā un 
pienācīgā veidā tiek nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, 
savlaicīgi un regulāri nosūtītu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza 
Direktīvas 98/34/EK, 89/686/EEK, 
93/15/EEK, 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 
97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 
2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK.

(39) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza 
Direktīvas 89/686/EEK, 93/15/EEK, 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/105/EK un 2009/23/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 

1. „standarts” ir tehniska specifikācija, 
kuru, panākot konsensu, izstrādājusi un 
un apstiprinājusi atzīta organizācija
atkārtotai vai ilgstošai lietošanai; atbilstība 
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no turpmāk minētajiem: tam nav obligāta, un tas ir kāds no turpmāk 
minētajiem:

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
organizācijām;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
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Savienības saskaņotos tiesību aktus; Savienības saskaņotos tiesību aktus, un 
atsauci uz to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) „nacionālais standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi nacionālā standartizācijas 
organizācija;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „IKT standarts” ir standarts 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „tehniskā specifikācija” ir specifikācija, 
kas iekļauta dokumentā, kurā norādīts kāds 
no šīs informācijas veidiem:

4. „tehniskā specifikācija” ir specifikācija, 
kas iekļauta dokumentā, kurā paredzētas 
tehniskās prasības, kādām ir jāatbilst 
attiecīgajam produktam, procesam, 
pakalpojumam vai sistēmai, un norādīts 
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kāds no šīs informācijas veidiem:

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „IKT tehniskā specifikācija” ir 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomas tehniskā specifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a „Eiropas standartizācijas 
organizācija” ir Ia pielikumā minēta 
iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nacionālās standartizācijas institūcijas 
nevar iebilst pret standartizācijas 
priekšmeta iekļaušanu Eiropas 
standartizācijas institūcijas darba 
programmā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) standartu projekti tiktu publicēti tā, lai 
nacionālajām standartizācijas 
organizācijām būtu iespēja iesniegt 
piezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Interneta un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošana 
standartizācijas sistēmā

Nacionālās un Eiropas standartizācijas 
organizācijas veicina interneta un 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanu standartizācijas 
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sistēmā, jo īpaši veicot šādus pasākumus:
(a) nodrošinot visām ieinteresētajām 
personām viegli lietojamu tiešsaistes 
konsultāciju mehānismu, ar kura 
palīdzību iesniegt piezīmes par standartu 
projektiem;
(b) ja vien iespējams, rīkojot tehnisko 
komiteju virtuālas tikšanās (tostarp 
izmantojot tīmekļa konferences vai 
videokonferences).

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas standartizācijas organizācijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību sekmē visu attiecīgajā jomā 
ieinteresēto personu, tostarp valsts 
iestāžu, mazo un vidējo uzņēmumu 
(turpmāk „MVU”), patērētāju organizāciju 
un vides un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju pietiekamu līdzdalību politikas 
izstrādes līmenī un vismaz šādos Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas standartizācijas institūcijas
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru 
un augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 

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

standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 
attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības, 
inovācijas un tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
MVU piekļuve standartiem

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

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Apmaiņa ar MVU paredzēto labāko praksi
Nacionālās standartizācijas organizācijas 
apmainās ar labāko praksi nolūkā sekmēt 
MVU līdzdalību standartizācijas darbībās, 
kā arī palielināt un atvieglināt standartu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Valsts iestāžu līdzdalība Eiropas 

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

standartizācijas organizācijām un visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
pieņem Eiropas standartizācijas gada darba 
programmu, kurā norādīti Eiropas standarti 
un Eiropas standartizācijas galīgie 
dokumenti, kuru izstrādi tā saskaņā ar 
7. panta 1. punktu plāno pieprasīt Eiropas 
standartizācijas organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija 1. punktā minēto darba 
programmu publisko savā tīmekļa vietnē 
un to nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Kopīgais pētniecības centrs

Komisijas Kopīgais pētniecības centrs 
piedalās 6. panta 1. punktā minētās darba 
programmas sagatavošanā un iesaistās 
Eiropas standartizācijas organizāciju 
darbībās, sniedzot zinātnisku ieguldījumu 
savās kompetences jomās, lai standartos 
tiktu ņemtas vērā tādas ekonomiskās 
konkurētspējas un sociālās vajadzības kā 
vides ilgtspējība un drošības/nekaitīguma 
jautājumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija saprātīgā termiņā var 
pieprasīt, lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas organizācijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Šajā saistībā Komisija 
pieprasījumu iesniedz pēc apspriešanās ar 
Eiropas standartizācijas organizācijām un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4. nodaļa – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarti IKT jomā Tehniskās specifikācijas IKT jomā

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
9. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju izmantošana IKT 
jomā

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
standartizācijas organizācijām, pēc 
dalībvalsts priekšlikuma vai pēc savas 
ierosmes var pieņemt lēmumu lietot IKT 
tehniskās specifikācijas, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
10. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT standartu izmantošana publiskajā 
iepirkumā

IKT tehnisko specifikāciju izmantošana 
publiskajā iepirkumā

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa



PE478.420v01-00 26/37 PR\886241LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citām institūcijām, kam uzticēts veikt 
darbu, kurš minēts 1. punkta a), c) un 
g) apakšpunktā, sadarbībā ar Eiropas 
standartizācijas institūcijām.

(b) citām nacionālajām un Eiropas 
institūcijām, kam uzticēts veikt darbu, kurš 
minēts 1. punkta a), c) un g) apakšpunktā, 
sadarbībā ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
12. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādi 
un pārskatīšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atjauninātu I pielikumā iekļauto Eiropas 
standartizācijas institūciju sarakstu;

(a) atjauninātu I pielikumā iekļauto Eiropas 
standartizācijas organizāciju sarakstu, 
ņemot vērā nosaukuma vai struktūras 
izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) izveidotu un atjauninātu 
1a pielikumā iekļauto nacionālo 
standartizācijas organizāciju sarakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
piešķir Komisijai, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot nosacījumus, 
kas paredzēti šajā pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 16. pantā minētās deleģētās 
pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu 
laiku, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

2. Šīs regulas 16. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz pieciem gadiem, sākot no 2013. gada 
1. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu 
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par deleģētajām pilnvarām vēlākais 
deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu 
automātiski pagarina par tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome šādam 
pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 16. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
dienu pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai tajā 
norādītā vēlākā dienā. Tas neietekmē
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 16. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu likumību.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
16. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā no minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav pret 
to iebilduši vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka 
neizvirzīs iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
16. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 



PE478.420v01-00 30/37 PR\886241LV.doc

LV

termiņu pagarina par diviem mēnešiem. laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija I, Ia un III pielikumā 
minētās organizācijas un citas attiecīgās 
ieinteresētās personas var uzaicināt uz 
komitejas sanāksmēm kā novērotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) MVU, patērētāju organizāciju un vides 
aizsardzības un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju pārstāvību nacionālajās 
standartizācijas institūcijās.

(b) patērētāju organizāciju un vides 
aizsardzības un ieinteresēto sabiedrības 
pārstāvju pārstāvību nacionālajās 
standartizācijas organizācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) MVU pārstāvību, pamatojoties uz 
5.a panta 2. punktā minētajiem 
ziņojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā 19. panta 1. punktā 
minēto ziņojumu, izvērtē, vai ir vajadzīgi 
papildu pasākumi, ar kuriem vienkāršot 
Eiropas standartizācijas finansēšanu un 
samazināt Eiropas standartizācijas 
organizāciju administratīvo slogu. 
Komisija savus secinājumus apkopo 
ziņojumā, ko līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un vajadzības gadījumā iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu šīs regulas 
grozīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums 
Nacionālās standartizācijas organizācijas
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Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās specifikācijas izstrādā 
bezpeļņas organizācija, kas ir profesionāla 
sabiedrība, rūpniecības vai tirdzniecības 
apvienība vai cita dalībnieku organizācija, 
kura savas kompetences robežās izstrādā 
standartus informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā un nav Eiropas, nacionālā 
vai starptautiskā standartizācijas 
institūcija, izmantojot procesus, kas atbilst 
šādiem kritērijiem:

2. Tehniskās specifikācijas izstrādā 
bezpeļņas organizācija, kas ir profesionāla 
sabiedrība, rūpniecības vai tirdzniecības 
apvienība vai cita dalībnieku organizācija, 
kura savas kompetences robežās izstrādā 
tehniskās specifikācijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā un nav 
Eiropas, nacionālā vai starptautiskā 
standartizācijas organizācija, izmantojot 
procesus, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir 
saņēmusi MVU bezpeļņas pārstāvības 
organizāciju pilnvarojumu pārstāvēt MVU 
intereses standartizācijas procesā Eiropas 

(iii) visās dalībvalstīs ir saņēmusi to 
bezpeļņas pārstāvības organizāciju, kuras 
pārstāv lielāko daļu MVU, pilnvarojumu 
pārstāvēt MVU intereses standartizācijas 
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līmenī; procesā Eiropas līmenī;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Veltīts Alberto Normand, 
pieminot viņa izcilās cilvēciskās 
un profesionālās īpašības.

I. Komisijas priekšlikums

Eiropas Komisija 2011. gada 1. jūnijā pieņēma standartizācijas dokumentu paketi, kurā ietilpa 
priekšlikums regulai, ar ko pārskata un aizstāj spēkā esošo Eiropas standartizācijas tiesisko 
regulējumu1, ietekmes novērtējums un paziņojums par Eiropas standartizācijas stratēģisko 
redzējumu turpmākajiem desmit gadiem. 

Ierosinātās regulas pamatā ir divas plašas sabiedriskās apspriešanās, kas notika 2009. un 
2010. gadā, darbs, ko veikusi Eiropas Standartizācijas sistēmas pārskatīšanas speciālistu grupa 
(EXPRESS), baltā grāmata „IKT standartizācijas modernizēšana Eiropas Savienībā. Turpmākā 
virzība” un Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra rezolūcija par Eiropas standartizācijas 
nākotni2.

II. Referentes vispārējā nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārskatīt Eiropas Standartizācijas sistēmu, 
pienācīgi ņemot vērā Parlamenta pieprasījumu to pārskatīt, lai saglabātu daudzos sistēmas 
veiksmīgos elementus, izlabotu nepilnības un panāktu vajadzīgo līdzsvaru starp nacionālo, 
Eiropas un starptautisko mērogu.

Sagatavojot šo ziņojumu, referente ņēma vērā EXPRESS ziņojuma secinājumus, kas ietver 
vairākus nozīmīgus ieteikumus un atbildes uz Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu par 
Eiropas Standartizācijas sistēmas pārskatīšanu. Referente ņēma vērā arī Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas 2011. gada 23. novembrī rīkotās atklātās uzklausīšanas 
secinājumus un plaši apspriedās ar nacionālo un Eiropas standartizācijas organizāciju 
pārstāvjiem un galvenajām ieinteresētajām personām, kuras iesaistītas standartu izstrādes 
procesā. Pienācīgi ir ievērots arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums 
(referents A. Pezzini).

Referente šajā ziņojuma projektā ir ietvērusi salīdzinoši maz grozījumu, un to mērķis ir 
uzlabot Eiropas Standartizācijas sistēmu, nepārsniedzot tās pašreizējo darbības jomu un cieši 
sadarbojoties ar Padomi.

                                               
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.
2 Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra rezolūcija par Eiropas standartizācijas nākotni (2010/2051(INI)).
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a) Standartu pieejamības atvieglināšana un MVU līdzdalības palielināšana standartu 
noteikšanas procesā

Lai gan mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas stūrakmens, to iesaistīšana 
standartizācijā ne vienmēr atbilst viņu nozīmei ekonomikā. Standarti ne vienmēr tiek veidoti 
tā, lai tiktu ņemtas vērā MVU un īpaši mazo uzņēmumu, mikrouzņēmumu un amatniecības 
uzņēmumu īpatnības un darbības vide. Tādēļ ir jānodrošina, lai standarti būtu saprotami, 
viegli lietojami un lai visi lietotāji tos varētu labāk īstenot. Būtu jāveic arī pasākumi, kas 
nodrošina, ka MVU pilnībā var iesaistīties standartu izstrādē un tiem viegli piekļūt. Šajā 
nolūkā referente ir iekļāvusi vairākus grozījumus, kuru vispārējais mērķis ir uzlabot MVU 
līdzdalību standartizācijas darbībās, jo īpaši valsts mērogā, un atvieglināt MVU piekļuvi 
standartiem. 

b) Valsts iestāžu līdzdalības nodrošināšana Eiropas standartizācijā

Referente vēlas uzsvērt, ka lielākajā daļā dalībvalstu publiskā sektora iestādes ir visai maz 
ieinteresētas piedalīties standartu izstrādes procesā, lai gan standartizācija ir svarīgs ES 
likumdošanas un politikas atbalsta instruments. Referente uzskata, ka dalībvalstīm un jo īpaši 
tirgus uzraudzības iestādēm būtu jādeleģē pārstāvji, kuri iesaistītos visās nacionālajās 
tehniskajās komitejās, kas piedalās Komisijas pieprasīto Eiropas standartu izstrādāšanā. Valsts 
iestāžu līdzdalība ir sevišķi svarīga, lai tiesību akti pienācīgi funkcionētu jomās, uz kurām 
attiecas „jaunā pieeja”, un lai izvairītos no iebildumiem pret saskaņotajiem standartiem, kad 
tie jau ir pieņemti.

c) Ieinteresēto sabiedrības pārstāvju līdzdalības nodrošināšana Eiropas standartizācijā

Referente atzīst, cik svarīgs ir nacionālās deleģēšanas princips, kas ir stūrakmens, uz kura 
balstās Eiropas Standartizācijas sistēma, jo īpaši CEN un CENELEC standartu izstrādes 
procesā. Tomēr būtu jānorāda — kā tas apstiprināts vairākos pētījumos —, ka tādu 
ieinteresēto sabiedrības pārstāvju kā patērētāju (tostarp personu ar invaliditāti), vides aktīvistu 
un darbinieku līdzdalība nacionālajās tehniskajās komitejās joprojām ir maza vai tās nav 
vispār. Tāpēc ir jānodrošina tieša šo ieinteresēto personu līdzdalība Eiropas mērogā, 
saglabājot finansiālo atbalstu Eiropas organizācijām, kas izveidotas attiecīgo sabiedrības 
interešu pārstāvēšanai. To iesaistīšana nodrošina, ka sistēma ir leģitīma, uzlabo konsensa 
kvalitāti un padara Eiropas standartus reprezentatīvākus. 

d) 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. Eiropas standartu izstrādei pakalpojumu jomā, kā to paredz 
Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, būtu jāpalīdz turpināt saskaņošanu 
pakalpojumu nozarē, uzlabot Eiropas pakalpojumu pārredzamību, kvalitāti un konkurētspēju, 
kā arī veicināt konkurenci, inovāciju, tirdzniecības barjeru samazināšanu un patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc referente atbalsta Komisijas priekšlikumu iekļaut pakalpojumu standartus 
Eiropas standartizācijas tiesiskajā regulējumā, jo tādējādi tiks radīts juridiskais pamats, uz 
kura balstoties, Komisija var pieprasīt Eiropas standartizācijas organizācijām (ESO) izstrādāt 
standartus skaidri noteiktās un rūpīgi izvērtētās jomās, vienlaikus nodrošinot, ka pakalpojumu 
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standarti ir saistīti ar tirgus un patērētāju vajadzībām, ņemot vērā sabiedrības intereses.

e) Eiropas standartu noteikšanas procesa uzlabošana un paātrināšana, nodrošinot 
labāku pārredzamību un apspriešanos 

Referente uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt Eiropas standartus saprātīgā termiņā, īpaši 
attiecībā uz jomām, kurās standarti ir vajadzīgi nekavējoties, lai ievērotu ar valsts politiku un 
strauji mainīgajiem tirgus apstākļiem saistītās prasības. Tāpēc referente aicina nacionālās un 
Eiropas standartizācijas iestādes arī turpmāk uzlabot efektivitāti, paturot prātā, ka 
standartizācijas procesa paātrināšana nedrīkst notikt uz tādu principu rēķina kā atklātība, 
kvalitāte, pārredzamība un visu ieinteresēto pušu vienprātība.

Referente uzskata, ka standartu noteikšanas procesu daļēji paātrinās biežāka apspriešanās 
starp Komisiju un ESO pirms pieprasījuma iesniegšanas, jo tādējādi ESO varēs analizēt 
ierosinātā temata saistību ar tirgu, nodrošināt, ka ar jauno pieprasījumu nosaka tikai tehniskos 
līdzekļus likumdevēja izvirzīto politisko mērķu sasniegšanai, un drīzāk sniegt atbildi, vai šīs 
organizācijas spēj uzņemties pieprasītā standartizācijas projekta izstrādi. Šajā ziņā referente 
ierosina pieprasījuma sagatavošanas laikā noteikt apspriešanās posmu starp Komisiju, ESO un 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu tirgus saistību ar pieprasītajiem 
standartiem. Plaša apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām būtu jārīko 
arī, pirms Komisija pieņem ikgadējo Eiropas standartizācijas darba programmu.

Referente arī norāda, cik svarīga ierosinātajā regulā ir 18. pantā minētā komiteja, jo tā ir 
forums, kurā Komisija un dalībvalstis apspriež ar standartizāciju saistītos jautājumus. 
Referente uzskata, ka vajadzības gadījumā šajā komitejā vajadzētu piedalīties novērotājiem no 
nacionālajām un Eiropas standartizācijas organizācijām, kā arī visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. 

f) IKT tehniskās specifikācijas 

Referente atzīst, ka forumi un konsorciji ievērojami veicina standartizācijas sistēmas darbību, 
nodrošinot starptautiski atzītas IKT specifikācijas, kas bieži vien ir atvērtākas inovatīvām 
tehnoloģijām. Referente atbalsta jaunas sistēmas ieviešanu, ar ko (jo īpaši publiskā iepirkuma 
jomā) varēs izmantot specifikācijas, kuras izstrādājušas citas organizācijas, nevis ESO. Tomēr 
jāuzsver, ka šo specifikāciju statusam vajadzētu būt citādam, nevis tādam pašam kā 
standartiem, un ka šajā procesā ir jāapspriežas ar ESO, lai garantētu sistēmas saskaņotību. 

g) Finansējums

Referente apzinās, ka pašreizējā ES finansēšanas sistēma, ar ko atbalsta Eiropas 
standartizāciju, bieži vien rada problēmas saistībā ar augstajām revīzijas izmaksām un 
maksājumu apstiprināšanas kavējumiem, kas reizēm pārsniedz finanšu atbalsta sniegtos 
ieguvumus. Komisija šajā priekšlikumā ir ievērojami centusies samazināt ESO administratīvo 
slogu, piemēram, paredzot iespēju būtiski vienkāršot vienreizējos maksājumus, tos skaidri 
nodalot no jebkādas faktisko īstenošanas izmaksu pārbaudes. Šis priekšlikums ir turpmākā
virzība uz sistēmu, kuras pamatā ir veiktspēja, balstoties uz saskaņotu rādītāju un mērķu 
noteikšanu. Referente aicina Komisiju nodrošināt sistēmas finansiālo ilgtspējību un, ņemot 
vērā plānoto ES Finanšu regulas pārskatīšanu, ierosina papildu pasākumus administratīvā 
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sloga samazināšanai. 

III. Secinājums

Šā ziņojuma projekta nolūks ir izklāstīt galvenos jautājumus, kas ir rūpīgi jāapsver, lai 
sekmētu diskusiju norisi komitejā. Lai gan referente patur tiesības iesniegt papildu grozījumus 
pēc plašākas Komisijas priekšlikuma izskatīšanas un turpmākām apspriedēm, pašreiz viņas 
nodoms ir rosināt sekmīgas diskusijas komitejā, un referente gaida, ka tiks iesniegti turpmāki 
ierosinājumi.


