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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo Komisijas regulas priekšlikumu pārskata spēkā esošās direktīvas. Pašreizējā sistēma ir 
pietiekami iedarbīga, līdz ar to ir būtiski, lai šī regula būtu evolucionāra, nevis revolucionāra. 

Standartizācija uzlabo vairākus ekonomiskās darbības rādītājus, jo īpaši izaugsmi, 
produktivitāti un tirgu atvērtību. Tā ļoti ietekmē tirdzniecību. Atsevišķas protekcionistiskas 
valstis standartizāciju var izmantot arī kā tehnisku šķērsli tirdzniecībai. 

Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāveicina starptautisko standartu ieviešana, kā tas jau notiek ar 
starptautisko standartizācijas institūciju vai divpusējas sadarbības starpniecību, jo īpaši risinot 
sarunas par tirdzniecības nolīgumiem. Būtu lietderīgi, ja Komisija savā darba programmā 
iekļautu arī starptautiskus mērķus.

Mūsu atzinumā galvenā uzmanība ir pievērsta tehniskajām specifikācijām informācijas un 
tehnoloģiju (IKT) nozarē. Parasti šīs specifikācijas izstrādā forumi un konsorciji, proti, 
dažādu lielumu uzņēmumu apvienības, kuru mērķis ir kopīgi izstrādāt specifikācijas. 
Visbiežāk šie forumi un konsorciji ir starptautiski un līdz ar to šādai sadarbībai ir starptautiska 
ietekme. Uz tiem neattiecas noteikumi, kas piemērojami Eiropas standartizācijas institūcijām 
(ESI). IKT ir sevišķi dinamiska nozare, kurā standartizācijai ir jābūt īpaši operatīvai, lai 
garantētu sadarbspēju, kā arī stimulētu konkurenci un inovāciju. Tāpēc IKT nozarē tehnisko 
specifikāciju skaits ir daudz lielāks nekā citās jomās.

Starptautiskā mērogā būtu jāatbalsta tehnisko specifikāciju ieviešana, jo, ņemot vērā, ka tās ir 
starptautisku organizāciju izstrādātas, tās sniedz iespēju atvērt tirgus ārpus Eiropas un 
ierobežot tehniskos šķēršļus tirdzniecībai.

Tomēr pašlaik tās Eiropā nav pietiekami atzītas, un daudzas dalībvalstis nevar uz tām 
atsaukties uzaicinājumos dalībai publiskā iepirkumu konkursos.

Komisija savā priekšlikumā ierosina šīs tehniskās specifikācijas IKT jomā atzīt kā IKT 
standartus pēc dalībvalstu priekšlikuma vai pašas Komisijas ierosmes, ar nosacījumu, ka šīs 
specifikācijas atbilst konkrētām prasībām. Mēs tomēr uzskatām, ka šāda pieeja neatrisinās 
iepriekš izklāstītās problēmas. 

Pirmkārt, šāda kārtība dod iespēju Komisijai iejaukties standartizācijas procesā, jo Komisija 
būtu tiesīga lemt par savu ierosinājumu, ka par standartu atzīstama tehniskā specifikācija, 
kuru nav izstrādājusi ESI. Taču ir būtiski, ka standartizācijā nenotiek politiska iejaukšanās, jo 
standartizācijas process ir brīvprātīgs. Turklāt, lai gan tehniskajām specifikācijām, lai tās tiktu 
atzītas par IKT standartiem, ir jāatbilst regulas priekšlikuma pielikumos izklāstītajām 
prasībām, uz kāda pamata Komisija izraudzīsies, kura tehniskā specifikācija vairāk atbilst 
standartam nekā cita?

Otrkārt, tiks radīta neskaidrība, kas ir standarts un kas tehniskā specifikācija. Forumiem un 
konsorcijiem nav tādi paši pienākumi, kādi ir ESI, jo īpaši attiecībā uz apspriešanos ar MVU, 
sociālajām, vides un patērētāju aizsardzības struktūrām. Tiem nav jāņem vērā saskaņotības 
princips, kas nosaka, ka nedrīkst pieņemt pretrunīgus standartus vai izstrādāt standartu, kas 
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dublē kādu citu standartu. Mēs uzskatām, ka būtiski ir skaidri nošķirt standartus no 
tehniskajām specifikācijām, lai nepieļautu, ka veidojas paralēla standartizācijas sistēma.

Visbeidzot, mums šķita nepilnīgi kritēriji, kādiem jāatbilst IKT tehniskajām specifikācijām, 
lai Komisija tās atzītu par standartiem. Nav ņemti vērā atsevišķi PTO kritēriji, jo īpaši 
saskaņotības princips.

Turklāt ar 2011. gada 28. novembra lēmumu, kas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicēts 2011. gada 30. novembrī, Komisija ir nolēmusi izveidot Eiropas daudzpusēju 
ieinteresēto personu forumu par IKT standartizāciju, kura sastāvā ir dalībvalstu un Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iestāžu pārstāvji, MVU un nozares pārstāvji, 
kā arī citas ieinteresētās personas, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību. Šā foruma uzdevums 
būs konsultēt Eiropas Komisiju par standartizāciju IKT nozarē (saistībā ar darba programmu, 
vajadzībām, īstenošanu u. c.).

Līdz ar to, nenoniecinot forumu un konsorciju veikto darbu IKT jomā, mēs ierosinām 
Komisijai pēc apspriešanās ar daudzpusējo ieinteresēto personu forumu par IKT 
standartizāciju atļaut visām dalībvalstīm atsaukties uz tehniskajām specifikācijām, uzaicinot 
piedalīties publiskā iepirkuma konkursos vai īstenojot Eiropas Savienības politikas nostādnes, 
ja šīs specifikācijas atbilst pielikumā izklāstītajām prasībām, kas ietver visus PTO kritērijus.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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).

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Standartizācija aizvien vairāk 
ietekmē starptautisko tirdzniecību un 
tirgu atvēršanu. Līdz ar Drēzdenes un 
Vīnes nolīgumu noslēgšanu Savienība 
cenšas veicināt standartu izstrādi 
starptautiskā mērogā, tādējādi nostiprinot 
arī Eiropas uzņēmumu un nozaru 
konkurētspēju pasaulē. Taču trešās valstis 
standartizāciju var izmantot arī kā 
instrumentu, kas vērsts pret konkurenci, 
radot tehniskus šķēršļus tirdzniecībai. 
Tāpēc izšķiroša nozīme ir Eiropas 
standartizācijas institūciju sadarbībai ar 
starptautiskajām standartizācijas 
institūcijām, taču Savienībai būtu jāsekmē 
arī divpusējas pieejas, savas 
standartizācijas darbības saskaņojot ar 
sadarbības partneriem, piemēram, 
veidojot transatlantisko dialogu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Eiropas standartu ieviešana būtu 
jāsekmē arī ar divpusējiem kontaktiem, 
risinot sarunas par nolīgumiem vai 
norīkojot standartizācijas ekspertus darbā 
trešās valstīs — šāda sadarbība, 
piemēram, ir bijusi ar Ķīnu. Līdzīga 
iniciatīva prioritārā kārtā būtu jāīsteno 
Indijā, Krievijā un Brazīlijā.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Papildus nacionālo, Eiropas un 
starptautisko standartizācijas institūciju 
izstrādātajiem standartiem forumi un 
konsorciji izstrādā tehniskās 
specifikācijas. Šīs tehniskās specifikācijas 
noder situācijās, kad nepastāv standarti. 
Tā kā forumu un konsorciju darbība ir 
starptautiska, šīs tehniskās specifikācijas 
sniedz iespēju atvērt tirgus ārpus Eiropas 
un ierobežo tehniskos šķēršļus 
tirdzniecībai, jo īpaši informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. 
Savienībai būtu jāatbalsta kontaktu 
veidošana starp standartizācijas 
institūcijām un šiem forumiem un 
konsorcijiem, taču uzraugot, lai netiktu 
radīta ar standartizāciju konkurējoša 
sistēma.

Grozījums Nr. 5

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 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. Standartizācijas 
noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas 
mudina mazos un vidējos uzņēmumus 
aktīvi ar saviem inovatīvu tehnoloģiju 
risinājumiem piedalīties standartizācijas 
darbā. Turklāt ir būtiski uzlabot to 
pārstāvību un līdzdalību standartizācijas 
procesā, jo īpaši tehniskajās komitejās.
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Grozījums Nr. 6

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 dažās 
jomās 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, 
vienlaikus saglabājot nacionālās 
deleģēšanas principu un nepieļaujot 
struktūru nevajadzīgu dubultošanos 
Eiropas līmenī. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU pārstāvībai un vajadzībām 
saistībā ar starptautiskās standartizācijas 
darbību. 

Grozījums Nr. 7

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 uzaicinājumos dalībai publiskā 
iepirkuma konkursos atsaukties uz 
konkrētām tehniskām 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.

Grozījums Nr. 8

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 

(20) Dažas tehniskās specifikācijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā nav izstrādātas saskaņā ar Nolīguma 
par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 
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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 
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.

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 
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 
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.

Grozījums Nr. 9

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.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija nekavējoties
atbild uz visām piezīmēm, ko tā saistībā ar 
šādu standarta projektu saņem no pārējām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām un Komisijas, un pienācīgi 
ņem tās vērā.

2. Katra Eiropas un nacionālā 
standartizācijas institūcija viena mēneša 
laikā atbild uz visām piezīmēm, ko tā 
saistībā ar šādu standarta projektu saņem 
no pārējām Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas institūcijām un Komisijas, 
un pienācīgi ņem tās vērā.

Grozījums Nr. 12

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 nekavējoties
publicēti tā, lai citās dalībvalstīs 
reģistrētām personām būtu iespēja iesniegt 
piezīmes;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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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 institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
starpniecību veicina mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju, darba ņēmēju un vides un 
ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pietiekamu pārstāvību politikas izstrādes 
līmenī un vismaz šādos Eiropas standartu 
un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādes posmos:

Grozījums Nr. 14

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 
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.

2. Eiropas standartizācijas institūcijas 
veicina uzņēmumu, pētniecības centru un 
augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
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 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Labākās prakses paraugs

Eiropas standartizācijas institūcijas 
atbalsta, veicina un izplata labākās 
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prakses paraugus ieinteresēto personu 
iesaistīšanai nacionālajās standartizācijas 
institūcijās.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas standartizācijas darba 
programmā ietver arī Eiropas 
standartizācijas starptautiskās darbības 
mērķus Savienības likumdošanas un 
politikas atbalstam un izklāsta kam un 
kādi pasākumi ir jāveic, lai attīstītu 
starptautisko sadarbību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šā panta 1. punktā minētajā Eiropas 
standartizācijas darba programmā 
izklāsta to, kā standartizācijas darbs 
jāiekļauj stratēģijā „Eiropa 2020” un kā 
tiks nodrošināta abu šo dokumentu 
saskaņotība.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šā panta 1. punktā minēto Eiropas 
standartizācijas darba programmu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
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atzinumu sniegšanai.

Grozījums Nr. 19

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 noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu, 
kas ir visaptverošs un kam ir pievienoti 
izsmeļoši saraksti, uzskaitot prasības, 
starpposma mērķus un detalizētu 
informāciju par valsts atbalstu. Tie ir 
tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā sabiedrības 
intereses, un tie pamatojas uz konsensu.

Grozījums Nr. 20

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 institūciju par 
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarti IKT jomā Tehniskās specifikācijas IKT jomā

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko specifikāciju atzīšana IKT jomā Tehnisko specifikāciju izmantošana IKT 
jomā

Grozījums Nr. 23

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, attiecībā uz līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanu vai Savienības 
politikas nostādņu īstenošanu
apspriedusies ar Eiropas daudzpusējo 
ieinteresēto personu forumu par IKT 
standartizāciju, pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes var 
pieņemt lēmumu atzīt tehniskās 
specifikācijas IKT jomā, kas nav 
nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikumā 
noteiktajām prasībām.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
IKT standartu izmantošana publiskajā 

iepirkumā
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.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vajadzības gadījumā — Savienības 
politikas virzienu un tiesību aktu atbalstam 
izmantojamo Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu 
tulkošanai Savienības oficiālajās valodās, 
kas nav Eiropas standartizācijas iestāžu 
darba valodas, vai attiecīgi pamatotos
gadījumos citās valodās, kas nav 
Savienības oficiālās valodas;

(e) vajadzības gadījumā — Savienības 
politikas virzienu un tiesību aktu atbalstam 
izmantojamo Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu 
tulkošanai Savienības oficiālajās valodās, 
kas nav Eiropas standartizācijas iestāžu 
darba valodas, vai citās valodās, kas nav 
Savienības oficiālās valodas, ja tas sekmē 
Eiropas standartu ieviešanu trešās valstīs;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem 1. un 2. punktā 
minētos finansējuma noteikumus, kā arī 
dotācijas apjomu un vajadzības gadījumā 
maksimālos finansējuma procentus katram 

3. Komisija pieņem 1. un 2. punktā 
minētos finansējuma noteikumus, kā arī 
dotācijas apjomu un vajadzības gadījumā 
maksimālos finansējuma procentus katram 
darbības veidam. Komisija nodrošina, ka 
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darbības veidam. Savienības sniegtajam finansējumam ir 
tikai papildinoša funkcija un tas ir saistīts 
ar īpašām prasībām, lai arī turpmāk 
Eiropas standartizācijas pasākumu 
finansējuma lielāko daļu nodrošinātu 
privātais sektors.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants – 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 standartu 
atzīšanas kritērijus, taču neiekļaujot 
jaunus kritērijus un nesvītrojot 
pašreizējos;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pielāgotu III pielikumā minētajām 
MVU un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pārstāvības organizācijām piemērojamos 
kritērijus turpmākām pārmaiņām attiecībā 
uz to bezpeļņas statusu un pārstāvību.

(c) pielāgotu III pielikumā minētajām 
MVU un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pārstāvības organizācijām piemērojamos 
kritērijus turpmākām pārmaiņām attiecībā 
uz to bezpeļņas statusu un pārstāvību, taču 
neiekļaujot jaunus kritērijus vai 
organizācijas un nesvītrojot vai 
neaizliedzot pašreizējos.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievadteikums

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 institūcija, izmantojot 
procesus, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

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 ieinteresētās puses
attiecīgās tehniskās specifikācijas
ietekmētajā tirgū vai tirgos;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) standartizācijas procesa pamatā ir 
sadarbības un konsenss, tajā netiek izrādīta 
īpaša labvēlība nevienai ieinteresētajai 
personai. Konsenss ir vispārēja vienošanās, 
kurā panāk, ka būtiskos jautājumos pret 
lēmumu neiebilst neviena nozīmīga 
ieinteresēto personu daļa, un kuras gaitā 
cenšas ņemt vērā visu ieinteresēto personu 

(b) tehnisko specifikāciju izstrādes
procesa pamatā ir sadarbība un konsenss, 
tajā netiek izrādīta īpaša labvēlība nevienai 
ieinteresētajai personai. Konsenss ir 
vispārēja vienošanās, kurā panāk, ka 
būtiskos jautājumos pret lēmumu neiebilst 
neviena nozīmīga ieinteresēto personu 
daļa, un kuras gaitā cenšas ņemt vērā visu 
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viedokļus un samierināt visus 
konfliktējošos argumentus. Konsenss 
nenozīmē vienprātību;

ieinteresēto personu viedokļus un 
samierināt visus konfliktējošos 
argumentus. Konsenss nenozīmē 
vienprātību;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) saskaņotība:
(i) tehniskās specifikācijas nedrīkst būt 
pretrunā spēkā vai izstrādes procesā 
esošiem valsts, Eiropas un starptautiskiem 
standartiem un nedrīkst tos dublēt;
(ii) attiecībā uz šo noteikumu jāievēro 
tehnoloģiskās neitralitātes princips un to 
nedrīkst piemērot konkurenci kropļojošā 
veidā.



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

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas līmeņa standartizācija

Atsauces COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
23.6.2011

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt 
atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
23.6.2011

Izskatīšana komitejā 23.11.2011 20.12.2011

Pieņemšanas datums 26.1.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

21
6
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, 
Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, 
Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba 
Bidegain

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian 
Ungureanu


