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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiame Komisijos pasiūlyme dėl reglamento peržiūrimos dabartinės direktyvos. Kadangi 
dabartinė sistema gana veiksminga, šiuo reglamentu dabartinės nuostatos turi būti tik 
patobulintos, o ne pakeistos. 

Vykdant standartizaciją padedama gerinti daugelį ekonominės veiklos aspektų, visų pirma 
užtikrinti augimą bei našumą ir atverti rinkas. Standartizacijos poveikis prekybai didelis. 
Protekcionistinės šalys standartizaciją taip pat gali naudoti siekdamos sudaryti technines 
kliūtis prekybai. 

Todėl Europos Sąjunga turi skatinti taikyti tarptautinius standartus, kaip ji tai daro per 
tarptautines standartizacijos institucijas, arba taikyti dvišales priemones, visų pirma derybose 
dėl prekybos susitarimų. Būtų gerai, kad Komisija į savo darbo programą taip pat įtrauktų 
tarptautinius tikslus.

Pranešime daugiausia aptariamos IRT sektoriuje taikomos techninės specifikacijos. Iš tikrųjų 
šios specifikacijos dažniausiai rengiamos forumuose ir konsorciumuose, t. y. įvairaus dydžio 
įmonių grupėse, kurių tikslas – parengti visas specifikacijas kartu. Šie forumai ir 
konsorciumai dažniausiai yra tarptautiniai, todėl jų darbai turi tarptautinį poveikį. Forumams 
ir konsorciumams netaikomi tokie pat reikalavimai kaip Europos standartizacijos 
institucijoms (ESI). IRT sektorius yra ypač dinamiškas, ir jame vykdant standartizaciją turi 
būti labai greitai reaguojama siekiant užtikrinti sąveiką ir skatinti konkurenciją ir inovacijas. 
Dėl šios priežasties IRT sektoriuje techninių specifikacijų yra daug daugiau negu kitose 
srityse.

Turi būti skatinama technines specifikacijas taikyti tarptautiniu mastu, nes taikant tarptautinių 
organizacijų parengtas specifikacijas galima atverti ne Europos rinkas ir sumažinti prekybai 
kylančias technines kliūtis.

Tačiau šiuo metu Europos lygmeniu jos nelabai pripažįstamos ir daug valstybių narių negali 
jomis remtis vykdydamos viešųjų pirkimų konkursus.

Savo pasiūlyme Komisija siūlo savo iniciatyva arba valstybei narei pasiūlius suteikti 
galimybę šias IRT srities technines specifikacijas pripažinti kaip IRT standartus, jeigu jos 
atitinka tam tikrus reikalavimus. Tačiau manome, kad taikant šį metodą negalima išspręsti 
pirmiau nurodytų problemų. 

Visų pirma tai reiškia, kad Komisija kišasi į standartizacijos procesą, nes savo iniciatyva gali 
priimti sprendimą, kad ESI neparengta techninė specifikacija yra standartas. Svarbu, kad 
standartizacija nebūtų politinis procesas, nes ji yra savanoriška. Be to, nors techninės 
specifikacijos turi atitikti pasiūlymo prieduose nurodytus reikalavimus, kad būtų pripažintos 
kaip IRT standartai, kuo remdamasi Komisija kaip standartą pripažins vieną, o ne kitą 
techninę specifikaciją?

Dėl to taip pat atsiranda su standartais ir techninėmis specifikacijomis susijusi painiava. 
Forumams ir konsorciumams taikomi reikalavimai, visų pirma dėl konsultacijų su MVĮ ir 
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socialinėmis, aplinkos ir vartotojų apsaugos organizacijomis, nėra tokie patys kaip Europos 
standartizacijos institucijoms taikomi reikalavimai. Jie taip pat neprivalo laikytis nuoseklumo 
principo, pagal kurį negalima priimti priešingų standartų arba rengti standarto, kuris būtų kito 
standarto kopija. Mūsų nuomone, svarbu ir toliau aiškiai atskirti standartus nuo techninių 
specifikacijų, nes kitaip gali būti plėtojama lygiagreti standartizacijos sistema.

Be to, mums atrodo, jog reikia papildyti kriterijus, kuriuos turi atitikti IRT techninės 
specifikacijos, norint, kad Komisija juos pripažintų kaip standartus. Iš tikrųjų į juos neįtraukta 
dalis PPO kriterijų, ypač nuoseklumu kriterijus.

2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu, kuris 2011 m. lapkričio 30 d. paskelbtas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, Komisija priėmė sprendimą sukurti įvairių suinteresuotųjų 
Europos šalių platformą IRT standartizacijos srityje, sudarytą iš valstybių narių ir ELPA šalių 
nacionalinių institucijų atstovų, MVĮ bei pramonės sektoriaus atstovų ir kitų pilietinės 
visuomenės suinteresuotųjų šalių. Šios platformos uždavinys – patarti Europos Komisijai IRT 
sektoriuje vykdomos standartizacijos klausimais (darbo programos, poreikių, įgyvendinimo ir 
pan. klausimais).

Taigi neatsisakydami IRT srityje forumų ir konsorciumų atliekamo darbo siūlome, kad 
pasitarusi su įvairių suinteresuotųjų šalių platformos IRT standartizacijos srityje atstovais 
Komisija visoms valstybėms narėms leistų rengiant viešųjų pirkimų konkursus arba 
įgyvendinant Europos Sąjungos politiką remtis techninėmis specifikacijomis, jeigu šios 
specifikacijos atitinka prieduose pateiktus reikalavimus, į kuriuos įtraukti visi PPO kriterijai.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Standartizacija tampa vis svarbesnė 
vykdant tarptautinę prekybą ir atveriant 
rinkas. Pagal Dresdeno ir Vienos 
susitarimus Sąjunga siekia skatinti, kad 
standartai būtų rengiami tarptautiniu 
lygmeniu, taip didinant Europos įmonių ir 
pramonės konkurencingumą tarptautinėje 
arenoje. Tačiau trečiosios šalys 
standartizaciją taip pat gali vykdyti kaip 
antikonkurencinę priemonę ir sudaryti 
technines kliūtis prekybai. Taigi Europos 
standartizacijos institucijų ir tarptautinių 
standartizacijos institucijų 
bendradarbiavimas labai svarbus, tačiau 
Sąjunga taip pat turėtų skatinti dvišalius 
veiksmus derindama savo standartizacijos 
veiklą su partneriais, pavyzdžiui, vykstant 
transatlantiniam dialogui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Taikyti Europos standartus taip pat 
turėtų būti skatinama palaikant dvišalius 
ryšius derybose dėl susitarimų arba 
komandiruojant standartizacijos 
ekspertus į trečiąsias šalis, kaip tai buvo 
padaryta Kinijos atveju. Panaši iniciatyva 
turėtų būti įgyvendinama visų pirma su 
Indija, Rusija ir Brazilija.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Be nacionalinių, Europos ir 
tarptautinių standartizacijos institucijų 
parengtų standartų, forumai ir 
konsorciumai papildomai rengia 
technines specifikacijas. Šios techninės 
specifikacijos naudingos tuomet, kai nėra 
standartų. Kadangi forumai ir 
konsorciumai yra tarptautiniai, taikant 
šias technines specifikacijas galima 
atverti už Europos ribų esančias rinkas ir 
sumažinti technines kliūtis prekybai, ypač 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityje. Sąjunga turėtų skatinti 
standartizacijos institucijų ir šių forumų 
bei konsorciumų ryšius, tačiau stebėti, 
kad nebūtų sukurta konkurencinė
standartizacijos sistema.

Pakeitimas 5

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 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. Standartizacijos taisyklėmis 
reikėtų skatinti MVĮ jų sukurtomis 
pažangiosiomis technologijomis aktyviai 
prisidėti prie standartizacijos. Be to, 
būtina siekti, kad MVĮ būtų geriau 
atstovaujamos standartizacijos procese ir į 
jį įtraukiamos, ypač į techninių komitetų 
veiklą.
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Pakeitimas 6

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 
standartizacijos veikloje kai kurių sričių 
MVĮ nepakankamai atstovaujamos, ypač 
Europos lygmeniu. Taigi šiuo reglamentu 
reikėtų užtikrinti tinkamą MVĮ atstovavimą 
Europos standartizacijos procese, įsteigiant 
tinkamų kvalifikacijų subjektą, toliau 
taikant nacionalinio delegavimo principą 
ir vengiant nereikalingo tokių pačių 
struktūrų kūrimo Europos lygmeniu. 
Vykdant tarptautinę standartizacijos 
veiklą ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas MVĮ atstovavimui ir 
poreikiams. 

Pakeitimas 7

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 

(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 
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sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
nustatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus 
techninės specifikacijos turėtų būti 
formuluojamos nurodant nacionalinius 
standartus, kuriais perkeliami Europos 
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.

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
nustatyta, kad vykdant viešuosius pirkimus 
techninės specifikacijos turėtų būti 
formuluojamos nurodant nacionalinius 
standartus, kuriais perkeliami Europos 
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 
rengiant viešųjų pirkimų konkursus būtų 
galima nurodyti tam tikras 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.

Pakeitimas 8

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 

(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 
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pirkimus, atrankos procedūra, įskaitant 
išsamias konsultacijas su įvairiausiomis 
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.

naudojamos vykdant viešuosius pirkimus, 
atrankos procedūra, įskaitant išsamias 
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 
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.

Pakeitimas 9

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.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija nedelsdama
atsako į visas kitos Europos ar nacionalinės 
standartizacijos institucijos ir Komisijos 
pateiktas pastabas dėl tokio projekto ir į jas 
deramai atsižvelgia.

2. Kiekviena Europos ir nacionalinė 
standartizacijos institucija per vieną 
mėnesį atsako į visas kitos Europos ar 
nacionalinės standartizacijos institucijos ir 
Komisijos pateiktas pastabas dėl tokio 
projekto ir į jas deramai atsižvelgia.

Pakeitimas 12

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 nedelsiant skelbiami 
tokiu būdu, jog kitose valstybėse narėse 
įsisteigusios šalys galėtų teikti pastabas;

Pakeitimas 13

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 

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
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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:

standartizacijos institucijos skatina
tinkamą mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau 
– MVĮ), vartotojų organizacijų, darbuotojų
ir aplinkos bei socialinės srities 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
formuojant politiką, ypač per III priede 
nurodytas organizacijas:

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

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 institucijos 
skatina 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.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Best practice model

Europos standartizacijos institucijos 
remia, puoselėja ir skleidžia geriausiąją 
patirtį, susijusią su suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimu nacionalinių 
standartizacijos institucijų veikloje.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos standartizacijos darbo 
programą taip pat įtraukiami su Europos 
standartizacijos tarptautine dimensija 
susiję tikslai, prisidedant prie Sąjungos 
politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, ir 
nustatoma, kas ir kokias pastangas turi 
dėti, kad būtų plėtojamas tarptautinis 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Europos standartizacijos darbo 
programoje, minimoje 1 dalyje, 
nustatoma, kaip standartizacijos darbą 
įtraukti į strategiją „Europa 2020“ ir kaip 
bus išlaikoma jų tarpusavio darna.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Europos standartizacijos darbo 
programa, minima 1 dalyje, perduodama 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kad jie 
galėtų pareikšti nuomonę.

Pakeitimas 19
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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 institucijos per 
nustatytą terminą, kuris turėtų būti 
ambicingas ir prie kurio turėtų būti
pridėti aiškių reikalavimų sąrašai, 
išvardijami tarpiniai tikslai ir nurodomi 
viešojo finansavimo ypatumai, parengtų 
Europos standarto ar Europos 
standartizacijos priemonės projektą. Toks 
projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į 
rinkos tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities standartai IRT srities techninės specifikacijos
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities techninių specifikacijų 
pripažinimas

IRT srities techninių specifikacijų 
naudojimas

Pakeitimas 23

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, pasitarusi su įvairių Europos 
suinteresuotųjų šalių IRT standartizacijos 
srities platformos atstovais, Direktyvoje 
2004/18/EB nurodytos valdžios institucijos 
siūlymu arba savo iniciatyva gali nuspręsti 
pripažinti IRT srities technines 
specifikacijas, kurios nėra nacionaliniai, 
Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus 
bei taikomos sudarant viešųjų pirkimų 
sutartis ar įgyvendinant Sąjungos politiką.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
IRT standartų naudojimas vykdant 

viešuosius pirkimus
9 straipsnyje nurodyti IRT standartai yra 
bendrosios techninės specifikacijos, 
nurodytos direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB bei Reglamente (EB) 
Nr. 2342/2002.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Europos standartų arba Europos 
standartizacijos priemonių, naudojamų 
prisidedant prie Sąjungos politikos ir teisės 
aktų įgyvendinimo, vertimas, prireikus, į 
oficialiąsias Sąjungos kalbas, kurios nėra 
Europos standartizacijos institucijų darbo 
kalbos, arba, pateisinamais atvejais, į kitas 
kalbas nei oficialiosios Sąjungos kalbos;

e) Europos standartų arba Europos 
standartizacijos priemonių, naudojamų 
prisidedant prie Sąjungos politikos ir teisės 
aktų įgyvendinimo, vertimas, prireikus, į 
oficialiąsias Sąjungos kalbas, kurios nėra 
Europos standartizacijos institucijų darbo 
kalbos, arba į kitas kalbas nei oficialiosios 
Sąjungos kalbos, jeigu tai padeda skatinti 
Europos standartų taikymą trečiosiose 
šalyse;

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sprendžia dėl 1 ir 2 dalyse 
nurodytos finansavimo tvarkos, dotacijų 
sumų ir, prireikus, didžiausios finansavimo 
procentinės dalies pagal veiklos rūšis.

3. Komisija sprendžia dėl 1 ir 2 dalyse 
nurodytos finansavimo tvarkos, dotacijų 
sumų ir, prireikus, didžiausios finansavimo 
procentinės dalies pagal veiklos rūšis.
Komisija užtikrina, kad Europos Sąjungos 
finansavimas būtų tik papildomo 
pobūdžio ir kad jis būtų siejamas su 
konkrečiais reikalavimais, siekiant, kad ir 
toliau didžiausią finansavimo Europos 
standartizacijai dalį skirtų privatus 
sektorius.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

standartų pripažinimo kriterijus prie 
techninių pokyčių, tačiau nesukurti ar 
nepanaikinti jokių kriterijų;

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priderinti III priede pateiktus MVĮ ir 
visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų kriterijus prie 
naujausių pokyčių, susijusių su šių 
organizacijų ne pelno veiklos pobūdžiu ir 
atstovavimu.

c) priderinti III priede pateiktus MVĮ ir 
visuomeninėms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančių organizacijų kriterijus prie 
naujausių pokyčių, susijusių su šių 
organizacijų ne pelno veiklos pobūdžiu ir 
atstovavimu, tačiau nesukurti, neatsisakyti 
ar nepanaikinti ne vieno kriterijaus arba 
neįsteigti ar nepanaikinti institucijos.

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies įžanginis sakinys

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 institucija, 
veikianti pagal šiuos kriterijus:



AD\889597LT.doc 17/19 PE478.355v02-00

LT

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies a punktas

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 techninė specifikacija turi 
poveikio, suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartizacija vykdyta bendradarbiaujant 
ir remiantis sutarimu, pirmenybė nebuvo 
teikiama jokiai konkrečiai suinteresuotajai 
šaliai. Sutarimas – bendrai priimtas 
sutarimas, kai jokia suinteresuotoji šalis 
nepareiškia ilgalaikio prieštaravimo 
esminiais klausimais ir kai siekiama 
atsižvelgti į visų susijusių šalių požiūrį ir 
suderinti visus prieštaringus argumentus. 
Sutarimas nereiškia vienbalsiškumo.

Techninės specifikacijos parengtos
bendradarbiaujant ir remiantis sutarimu, 
pirmenybė nebuvo teikiama jokiai 
konkrečiai suinteresuotajai šaliai. 
Sutarimas – bendrai priimtas sutarimas, kai 
jokia suinteresuotoji šalis nepareiškia 
ilgalaikio prieštaravimo esminiais 
klausimais ir kai siekiama atsižvelgti į visų 
susijusių šalių požiūrį ir suderinti visus 
prieštaringus argumentus. Sutarimas 
nereiškia vienbalsiškumo.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) fa) nuoseklumas:
i) techninės specifikacijos neturi 
prieštarauti dabartiniams ar rengiamiems 
nacionaliniams, Europos ir 
tarptautiniams standartams ar būti šių 
standartų kopijos;
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ii) ši nuostata turėtų atitikti technologijų 
neutralumo principą ir neturėtų būti 
taikoma konkurencijai slopinti.
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