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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva siekiama padidinti Europos standartų teigiamą 
poveikį rinkos veikimui, ekonomikos augimui, inovacijoms ir įmonių konkurencingumui. Šia 
direktyva taip pat siekiama sutrumpinti standartizacijos procesą tais atvejais, kai standartai 
parengiami Komisijos prašymu, siekiant užtikrinti, kad vykdant standartizacijos procesą būtų 
tinkamai atstovaujama MVĮ ir visuomeninėms suinteresuotosioms šalims (ypač tais atvejais 
kai standartai rengiamai Komisijos prašymu) ir plačiau taikyti standartus informacinių ir ryšių 
technologijų srityje, taigi patobulinti sąveiką ir parengti daugiau novatoriškų ir sparčiai 
besivystančių gamybos technologijų, pavyzdžiui, nanotechnologijos, biotechnologijos ir 
branduolinės technologijos, standartų, taip pat paspartinti galiojančios teisinės bazės 
konsolidavimą.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas nusprendė pasinaudoti tuo, kad dėl 
technologijos vystymosi ir ekonomikos globalizacijos iškilus būtinybei iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB 
ir 2009/23/EB. Labai svarbu, kad nauji teisės aktai būtų parengti taip, kad konsoliduotų 
anksčiau patvirtintas direktyvas dėl standartizacijos politikos ir jas atnaujintų.

Svarbiausi pakeitimai susiję su Komisijos ir Techninių standartų ir reglamentų komiteto galių 
apibrėžimu. Dėl nesenų pokyčių standartizacija paslaugų srityje įtraukta į teisinę bazę ir 
atskirai sprendžiamas informacinių ir ryšių technologijų klausimas. Standartizacijos ES 
finansavimo pagrindas taip pat buvo persvarstytas.

Nuomonės referento pozicija
Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą dėl naujos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos, kuria bus konsoliduojama galiojanti Europos standartizacijos politika ir į kurią, 
atsižvelgiant į naujus sunkumus, įtraukti nauji elementai, taip pat laikosi nuomonės, kad ji 
sudaro tvirtą ES ir Europos standartizacijos sistemos sąsajų modernizavimo pagrindą. Šie 
elementas apima tai, kad bus atsižvelgiama į standartizaciją paslaugų srityje ir numatoma 
pranešimų sistema. Labai palankiai vertinamas skyrius dėl Europos standartizacijos 
finansavimo, kurį vykdo Komisija, taigi bus patobulinta teisinė bazė ir supaprastintos 
procedūros.

Vis dėlto, tam tikri pasiūlymo elementai kelia susirūpinimą dėl viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės veiklos efektyvumo.

Labai svarbu pakeisti direktyvos nuostatas, kad ji taptų įgyvendinimo priemone, kuri remtų 
bendrąją rinką, taikytų Europos standartus siekiant pagerinti konkurencingumą ir inovacijas, 
palengvintų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir užtikrintų tvarų vystymąsi. Europos 
standartizacijos sistema turėtų būti patobulinta įdiegiant naujus elementus, kurie sukurtų 
pridėtinę vertę.

Konkrečios pastabos
1) Galiojančios Europos standartizacijos taisyklės neapibrėžtos ir nenurodytos.
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2) Nėra nuorodų į nacionalinio atstovavimo principą, kuriuo grindžiama Europos (ir 
tarptautinė) standartizacija.

3) Nėra nuostatų, susijusių su priėmimo atidėjimo principu, kuris ypač svarbus ES lygmeniu 
derinant standartus.

4) Nemažai nuostatų yra bendrojo pobūdžio, taigi siekiant plataus galių delegavimo Komisijai 
gali būti aiškinamos per plačiai. Reikia paaiškinimo. Jis taip pat turėtų būti susijęs su tam 
tikromis apibrėžtimis ir veiksmais, ypač tose srityse, kuriose Komisija pateikė pasiūlymus, 
darančius poveikį galiojančios sistemos veikimui ir jos darnai.

5) Komisijos pasiūlyme numatoma įvairių forumų ir konsorciumų specifikacijas taikyti vietoj 
Europos standartų, nes šių specifikacijų būtų lengviau laikytis. Vienas iš demokratinio 
standartizacijos proceso pagrindų yra socialinis susitarimas. Europos standartizacijos sistemos 
vientisumas yra jos stiprybė, kadangi jis užtikrina standartų rinkinių darną. Tai, kad forumai ir 
konsorciumai įtraukti į sistemą, neturėtų lemti prieštaringų standartų ar konkuruojančių 
specifikacijų nustatymo, neturėtų trukdyti MVĮ dalyvavimui (dalyvavimas forumuose 
brangus, o kriterijai pagal kuriuos priimami sprendimai ne visada demokratiški). Be to, tam 
tikruose forumuose ir konsorciumuose gali dominuoti ne Europos Sąjungos subjektai. Taigi, 
reikėtų apsiriboti tuo, kad standartus nustatytų dabar pripažįstamos Europos standartizacijos 
organizacijos ir derėtų pasinaudoti šių organizacijų siūlomomis galimybėmis, susijusiomis su 
dokumentų rengimu taikant spartesnį susitarimu pagrįstą sprendimų priėmimo procesą, 
kuriame dalyvautų visos suinteresuotosios šalys iš visų ES valstybių narių (pvz., 
organizuojant temines konferencijas).

Forumų ir konsorciumų specifikacijų taikymą reikėtų leisti tik griežtai apibrėžtais atvejais 
(pvz., viešųjų pirkimų procedūrose, kai nėra numatytų standartų), tačiau išlaikant tokius 
pačius reikalavimus, susijusius su sutarimu, atvirumu, savanorišku dalyvavimu, skaidrumu ir 
t. t., taip pat su Europos standartizacijos organizacijomis.

6) Nėra nuorodų į šiuolaikines technologijas, pavyzdžiui, nanotechnologiją, biotechnologiją 
arba branduolinę technologiją.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 
inovacijos. Standartais daromas didelis 
teigiamas ekonominis poveikis, nes, pvz., 
skatinama ekonominė tarpusavio skvarba 
vidaus rinkoje, taip pat naujų ir patobulintų 
produktų arba rinkų ir pagerintų tiekimo 
sąlygų plėtra. Todėl standartais paprastai 
didinama konkurencija ir mažinamos 
gamybos ir pardavimo sąnaudos – tai 
apskritai naudinga ekonomikai. Standartais 
gali būti išlaikoma ir gerinama kokybė, 
teikiama informacija ir užtikrinama sąveika 
bei suderinamumas, taigi, vartotojai gauna 
daugiau naudos.

(2) Europos standartizacija taip pat padeda 
didinti įmonių konkurencingumą, nes, visų 
pirma, palengvinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas, tinklų sąveika, ryšių 
priemonės, technologijų plėtra ir 
inovacijos. Europos standartizacija, jei ji 
suderinta su tarptautine standartizacijos 
sistema, stiprina verslo 
konkurencingumą. Standartais daromas 
didelis teigiamas ekonominis poveikis, nes, 
pvz., skatinama ekonominė tarpusavio 
skvarba vidaus rinkoje, taip pat naujų ir 
patobulintų produktų arba rinkų ir 
pagerintų tiekimo sąlygų plėtra. Todėl 
standartais paprastai didinama 
konkurencija ir mažinamos gamybos ir 
pardavimo sąnaudos – tai apskritai 
naudinga ekonomikai. Standartais gali būti 
išlaikoma ir gerinama kokybė, teikiama 
informacija ir užtikrinama sąveika bei 
suderinamumas, taigi, vartotojai gauna 
daugiau naudos.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos standartizacijos sistemai ir 
toliau turėtų vadovauti ir joje dalyvauti 
suinteresuotosios šalys, laikydamosi 
sanglaudos, skaidrumo, atvirumo, 
susitarimo, nepriklausomumo nuo 
konkrečių interesų, rinkos pakankamumo, 
veiksmingumo ir nacionalinio atstovavimo 
sprendimų priėmimo procese principų, ir 
Europos standartus ir toliau turėtų priimti 
Europos standartizacijos organizacijos, t. y. 
Europos standartizacijos komitetas (CEN), 
Europos elektrotechnikos standartizacijos 
komitetas (CENELEC) ir Europos 
telekomunikacijų standartų institutas 
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(ETSI).

Pagrindimas

Primenama dabartinė padėtis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos standartai labai svarbūs vidaus 
rinkoje, daugiausia dėl rinkai teiktinų 
produktų atitikties esminiams tų produktų 
Sąjungos derinimo teisės aktuose 
nustatytiems reikalavimams prielaidos.

(4) Europos standartai labai svarbūs vidaus 
rinkoje, pavyzdžiui, dėl rinkai teiktinų 
produktų atitikties esminiams tų produktų 
Sąjungos derinimo teisės aktuose 
nustatytiems reikalavimams prielaidos. 
Europos standartizacija reglamentuojama 
taikant konkrečią teisinę sistemą, kurią 
sudaro trys skirtingi teisės aktai:

Pagrindimas

Didžioji dalis Europos standartų (70 proc.) tiesiogiai nestiprina ES politikos ar teisės aktų, 
dėl to šis tekstas kiek klaidinantis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Savanoriškai taikomų paslaugų 
standartai turėtų būti rengiami atsižvelgiant 
į rinkos tendencijas ir viešąjį interesą, 
didžiausią dėmesį skiriant ūkinės veiklos 
vykdytojų ir suinteresuotųjų šalių, kurioms 
standartas turi tiesioginio arba 
netiesioginio poveikio, poreikiams, be to, 
tokie standartai turėtų būti pagrįsti 
sutarimu. Visų pirma, tai turėtų būti su 
produktais ir procesais susijusių paslaugų 
standartai.

(8) Paslaugų veiklą dažnai lemia 
nacionaliniai ypatumai. Todėl 
savanoriškai taikomų paslaugų standartai 
turėtų būti rengiami tiksliai apibrėžtoms ir 
kruopščiai įvertintoms sritims. Jie turėtų 
būti rengiami atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas ir viešąjį interesą, didžiausią 
dėmesį skiriant ūkinės veiklos vykdytojų ir 
suinteresuotųjų šalių, kurioms standartas 
turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį, 
poreikiams, be to, tokie standartai turėtų 
būti pagrįsti sutarimu. Visų pirma, tai 
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turėtų būti su produktais ir procesais 
susijusių paslaugų standartai. Pagal 
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Direktyvą 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo1

standartizacija leidžiama tik laikantis 
subsidiarumo principo.
_________
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Pagrindimas

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo siekiama užtikrinti, kad (profesinės) kvalifikacijos Sąjungoje yra 
aukštos kokybės, ir nustato aiškias tolesnio abipusio pripažinimo procedūrų plėtojimo 
taisykles. Šių procedūrų teisėtumui turi būti teikiamas prioritetas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungoje nacionalinius standartus 
priima nacionalinės standartizacijos 
institucijos, dėl to gali būti priimta 
prieštaringų standartų ir sudaryta techninių 
vidaus rinkos kliūčių. Todėl sėkmingam 
vidaus rinkos veikimui ir veiksmingam 
standartizacijos taikymui Sąjungoje reikia 
užtikrinti reguliarius nacionalinių 
standartizacijos institucijų, Europos 
standartizacijos institucijų ir Komisijos 
informacijos apie dabartinį ir būsimą 
standartizacijos srities darbą mainus. 
Informacijos mainai turėtų būti suderinti su 
1979 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimu 
Nr. 80/271/EEB dėl daugiašalių susitarimų 
sudarymo baigus 1973–1979 prekybos 
derybas patvirtinto Susitarimo dėl 
techninių prekybos kliūčių 3 priedu.

(10) Sąjungoje nacionalinius standartus 
priima nacionaliniai standartizacijos 
subjektai, dėl to gali būti priimta 
prieštaringų standartų ir sudaryta techninių 
ES vidaus rinkos kliūčių. Todėl 
sėkmingam ES vidaus rinkos veikimui ir 
veiksmingam standartizacijos taikymui 
Sąjungoje reikia užtikrinti reguliarius 
nacionalinių standartizacijos subjektų, 
Europos standartizacijos organizacijų ir 
Komisijos informacijos apie dabartinį ir 
būsimą standartizacijos srities darbą ir apie 
priėmimo atidėjimo principo 
reglamentavimą nacionalinėms 
standartizacijos įstaigoms, kurios 
pavaldžios Europos standartizacijos 
organizacijoms, mainus. Informacijos 
mainai turėtų būti suderinti su 1979 m. 
gruodžio 10 d. Tarybos sprendimu 
Nr. 80/271/EEB dėl daugiašalių susitarimų 
sudarymo baigus 1973–1979 prekybos 
derybas patvirtinto Susitarimo dėl 
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techninių prekybos kliūčių 3 priedu.

Pagrindimas

Priėmimo atidėjimo principas netaikomas (Direktyvos 98/34/EB 4 ir 7 straipsniai). Priėmimo 
atidėjimas yra puiki priemonė, kuri sudaro galimybes išvengti techninių prekybos kliūčių ir 
kuri remia techninę darną ES lygiu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Jei standartai yra visų pirma rinkos 
veikiama priemonė, kurią suinteresuotosios 
šalys savanoriškai taiko, jie gali prisidėti 
prie Europos politikos įgyvendinimo 
sprendžiant tokius pagrindinius socialinius 
uždavinius, kaip klimato kaita, tausus 
išteklių naudojimas, senėjimas ir apskritai 
inovacijos. Skatinant Europos ar 
tarptautinių prekių ir technologijų standartų 
rengimą tokiose besiplečiančiose rinkose 
Europos bendrovėms būtų sukurtas 
konkurencinis pranašumas ir sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai.

Pakeitimas 7

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, kartais menkai 
atstovaujamos ir kurios nepakankamai 
dalyvauja, todėl yra pavojus, kad rengiant 
standartus neatsižvelgiama į atitinkamus 
MVĮ poreikius ir problemas arba į jų 
galimybes prisidėti prie naujoviškų 
technologijų kūrimo. Standartizacijos 
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taisyklėmis reikėtų skatinti MVĮ 
inovaciniais technologijų sprendimais 
aktyviai prisidėti prie inovacinių 
standartizavimo pastangų. Taigi, būtina 
siekti, kad MVĮ aktyviau dalyvautų visuose
standartizacijos proceso etapuose ir būtų į 
jį įtraukiamos, ypač į techninių komitetų 
veiklą.

Pakeitimas 8

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 srities veikloje MVĮ 
daugelyje sričių nepakankamai 
atstovaujamos, ypač Europos lygmeniu. 
Taigi, šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti 
tinkamą MVĮ atstovavimą Europos 
standartizacijos procese. Tikimasi, kad 
veiksmingos narystės suteikimas MVĮ 
Europos standartizacijos organizacijose, 
įskaitant balsavimo teisę, turės teigiamą 
poveikį MVĮ dalyvavimui standartizacijos 
procese ir įtraukimui į jį.

Pagrindimas

Suinteresuotosios šalys, įskaitant MVĮ, dalyvauja Europos standartizacijos procese 
nacionaliniu lygiu tais atvejais, kai šis procesas susijęs su panašiomis įmonėmis ir vietos 
valdžios institucijomis ir galima dirbti gimtąja kalba. Nacionalinį susitarimą, pasiektą 
dalyvaujant MVĮ, nacionalinio subjekto atstovas pateikia atitinkamiems techniniams 
komitetams ES lygiu (nacionalinio atstovavimo principas).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio (15) Standartai gali turėti didelio poveikio 
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visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.

visuomenei, ypač piliečių saugai ir gerovei, 
tinklų veiksmingumui, aplinkai, 
prieinamumui ir kitoms viešosios politikos 
sritims. Todėl reikia užtikrinti, kad rengiant 
standartus būtų sustiprintas visuomeninių 
suinteresuotųjų šalių vaidmuo bei indėlis ir 
būtų remiamos vartotojų, aplinkos srities ir 
visuomeninių suinteresuotųjų šalių 
interesams atstovaujančios organizacijos.
Veiksmingos narystės suteikimas šioms 
organizacijoms Europos standartizacijos 
organizacijose, įskaitant balsavimo teisę,
turės teigiamą poveikį standartų kokybei.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisijos ir Europos standartizacijos 
sistemos bendradarbiavimo gyvybingumas 
priklauso nuo atidaus būsimų prašymų 
parengti standartus planavimo. Tokį 
planavimą būtų galima pagerinti, ypač jei 
prie to prisidėtų suinteresuotosios šalys. 
Pagal Direktyvą 98/34/EB jau suteikiama 
galimybė Europos standartizacijos 
institucijų prašyti rengti Europos 

(17) Komisijos ir Europos standartizacijos 
sistemos bendradarbiavimo gyvybingumas 
priklauso nuo atidaus būsimų prašymų 
parengti standartus planavimo. Tokį 
planavimą būtų galima pagerinti, ypač jei 
prie to prisidėtų suinteresuotosios šalys, 
nustatant nuomonių rinkimo mechanizmus 
ir palengvinant informacijos keitimąsi tarp 
visų suinteresuotųjų šalių. Pagal Direktyvą 
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standartus, todėl būtų tikslinga į metinę 
darbo programą įtraukti geresnį ir 
skaidresnį planavimą ir šioje programoje 
pateikti visų prašymų parengti standartus, 
kuriuos Komisija ketina pateikti Europos 
standartizacijos institucijoms, apžvalgą.

98/34/EB jau suteikiama galimybė Europos 
standartizacijos institucijų prašyti rengti 
Europos standartus, todėl būtų tikslinga į 
metinę darbo programą įtraukti geresnį ir 
skaidresnį planavimą ir šioje programoje 
pateikti visų prašymų parengti standartus, 
kuriuos Komisija ketina pateikti Europos 
standartizacijos institucijoms, apžvalgą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

specifikacijas, susijusias su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu, ar jiems 
atitinkančius dokumentus. Tačiau 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
technines specifikacijas dažnai rengia kitos 
standartų rengimo organizacijos, jie 
nepriskiriami jokioms direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytoms 
standartų kategorijoms ir liudijimams. 
Todėl reikia numatyti, kad vykdant 
viešuosius prikimus techninėse 
specifikacijose būtų galima nurodyti 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
technines specifikacijas ir taip atsižvelgti į 
greitus pokyčius informacinių ir ryšių 
technologijų srityje, sudaryti geresnes 
sąlygas teikti tarpvalstybines paslaugas, 
skatinti konkurenciją ir sąveiką bei 
inovacijas.

Pagrindimas

Standartai apibrėžiami pagal regioną, iš kurio jie kilę, arba metodą, pagal kurį jie parengti, 
ne pagal pramonės sektorių.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kai kurie informacinių ir ryšių 
technologijų srities standartai nėra parengti 
pagal Susitarimo dėl techninių prekybos 
kliūčių 3 priede nustatytus kriterijus. Todėl 
šiame reglamente turėtų būti nustatyta 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
standartų, kurie galėtų būti naudojami 
vykdant viešuosius pirkimus, atrankos 
procedūra, įskaitant išsamias konsultacijas 
su įvairiausiomis suinteresuotosiomis 
šalimis, kaip antai Europos standartizacijos 
institucijomis, įmonėmis ir valdžios 
institucijomis. Be to, šiame reglamente 
turėtų būti nustatyti tokių standartų ir su 

(20) Kai kurie informacinių ir ryšių 
technologijų srities techninės specifikacijos 
nėra parengtos pagal Susitarimo dėl 
techninių prekybos kliūčių 3 priede 
nustatytus kriterijus. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatyta 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
techninių specifikacijų, kurios galėtų būti 
naudojamos vykdant viešuosius pirkimus, 
atrankos procedūra, įskaitant išsamias 
konsultacijas su įvairiausiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
Europos standartizacijos institucijomis, 
įmonėmis ir valdžios institucijomis. Be to, 
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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.

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 parengtais 
kriterijais.

Pagrindimas

Standartai apibrėžiami pagal regioną, iš kurio jie kilę, arba metodą, pagal kurį jie parengti, 
ne pagal pramonės sektorių.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Norint skatinti inovacijas ir didinti 
standartizuotų sprendinių konkurenciją, 
pripažinus konkrečią techninę specifikaciją 
neturėtų būti kliudoma pagal šio 
reglamento nuostatas pripažinti 
konkurencinės techninės specifikacijos. 
Techninę specifikaciją reikėtų pripažinti, 
jei tenkinamos visos ypatybės, o techninė 
specifikacija bent minimaliai prigijusi 
rinkoje. Tai, kad techninė specifikacija 
prigijusi rinkoje, nereikėtų suprasti kaip 
visiško jos įgyvendinimo rinkoje.

(21) Norint skatinti inovacijas ir didinti 
konkurenciją, pripažinus konkrečią 
techninę specifikaciją neturėtų būti 
kliudoma pagal šio reglamento nuostatas 
pripažinti techninės specifikacijos. 
Techninę specifikaciją reikėtų pripažinti, 
jei tenkinamos visos ypatybės, o techninė 
specifikacija aiškiai prigijusi rinkoje.

Pagrindimas

Standartizuoti sprendiniai neturėtų vienas kitam prieštarauti. Standartų rinkinys turėtų būti 
darnus. Standartizuoti techniniai sprendiniai turėtų sudaryti vienodas galimybes įmonėms, 
kad jų projektai arba paslaugos būtų konkurencingi. Vartotojams standartizuoti techniniai 
sprendiniai turėtų būti aiškus rodiklis, kokias prekes pirkti.
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Pakeitimas 15

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.

Pagrindimas

Standartai apibrėžiami pagal regioną, iš kurio jie kilę, arba metodą, pagal kurį jie parengti, 
ne pagal pramonės sektorių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Norint užtikrinti sąveiką bendrojoje 
rinkoje ir didinti naudotojų pasirinkimo 
laisvę, informacinių ir ryšių technologijų 
srityje gali būti situacijų, kai reikėtų 
skatinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
naudojami konkretūs standartai arba jų 
laikomasi. Kitomis aplinkybėmis gali taip 
pat susidaryti tokia situacija, kai konkretūs 
Europos standartai nebeatitinka vartotojų 
poreikių arba tampa technologijų raidos 
kliūtimi. Dėl to pagal 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 

(23) Norint užtikrinti sąveiką bendrojoje 
rinkoje ir didinti naudotojų pasirinkimo 
laisvę, informacinių ir ryšių technologijų 
srityje gali būti situacijų, kai reikėtų 
skatinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
naudojami konkretūs standartai arba jų 
laikomasi. Kitomis aplinkybėmis gali taip 
pat susidaryti tokia situacija, kai konkretūs 
Europos standartai nebeatitinka vartotojų 
poreikių arba tampa technologijų raidos 
kliūtimi. Dėl to pagal 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
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Komisijai suteikiama teisė prireikus 
prašyti, kad Europos standartizacijos 
institucijos parengtų standartus, sudaryti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbtų standartų ir (arba) specifikacijų 
sąrašą skatinant juos naudoti arba 
reikalauti, kad jie būtų įgyvendinami 
privaloma tvarka, arba iš tokio sąrašo 
išbraukti standartus ir (arba) specifikacijas.

reguliavimo sistemos Komisijai suteikiama 
teisė prireikus prašyti, kad Europos 
standartizacijos institucijos parengtų 
standartus, sudaryti Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbtų standartų 
ir (arba) specifikacijų sąrašą skatinant juos 
naudoti arba iš tokio sąrašo išbraukti 
standartus ir (arba) specifikacijas.

Pagrindimas

Standartai nėra privalomi; jie yra savanoriški ir turėtų tokiais likti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad tik nacionalinės ir Europos standartizavimo organizacijos gali tvirtinti 
ir keisti standartus. Priešingu atveju nebūtų įmanoma užtikinti MVĮ, NVO ir kt. organizacijų 
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dalyvavimo. Be to, būtų rizikuojama sukurti paralelines sistemas, jei kitoms organizacijoms 
būtų suteikta teisė tvirtinti ir keisti standartus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie, Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą dar 
nepaskelbtos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, ir jei dėl susijusio 
standarto dar nepadaryta atitikties 
taikytinuose Sąjungos derinimo teisės 
aktuose nustatytiems esminiams 
reikalavimams prielaida, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra.

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų metinei Europos 
standartizacijos darbo programai ir 
darniesiems standartams, kurie, Komisijos 
manymu, yra pagrįsti, kai nuorodos į 
susijusį darnųjį standartą dar nepaskelbtos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
ir jei dėl susijusio standarto dar nepadaryta 
atitikties taikytinuose Sąjungos derinimo 
teisės aktuose nustatytiems esminiams 
reikalavimams prielaida, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra.

Pagrindimas

Vykdant standartizacijos darbo programą reikia tartis su valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie, Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą jau 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, ir jei toks sprendimas gali turėti 
poveikio darant atitikties taikytiniems 
esminiams reikalavimams prielaidą, turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra.

(37) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems standartams, 
kurie susiję su visais standartizacijos 
pranešimais teikiamais Europos 
standartizacijos organizacijoms, dėl visų 
techninių specifikacijų informacinių ir 
ryšių technologijų, nanotechnologijos, 
biotechnologijos ir branduolinės 
technologijos srityse pripažinimo ir kurie, 
Komisijos manymu, yra pagrįsti, kai 
nuorodos į susijusį darnųjį standartą jau 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
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leidinyje, ir jei tokie sprendimai gali turėti 
poveikio darant atitikties taikytiniems 
esminiams reikalavimams prielaidą, turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra.

Pagrindimas

Taikant techninių specifikacijų pripažinimo procedūrą naujųjų technologijų srityje reikėtų 
numatyti valstybėms narėms galimybę teikti komentarus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, produktų ir 
paslaugų, kuriais prisidedama prie 
Sąjungos teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimo, Europos standartų kūrimo ir 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo, informacinių ir ryšių technologijų 
(toliau – IRT) srities techninių 
specifikacijų pripažinimo ir Europos 
standartizacijos finansavimo.

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl 
Europos standartizacijos institucijų, 
nacionalinių standartizacijos institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimo, produktų ir 
paslaugų, kuriais prisidedama prie 
Sąjungos teisės aktų ir politikos 
įgyvendinimo, Europos standartų kūrimo ir 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo, informacinių ir ryšių technologijų 
(toliau – IRT) srities techninių 
specifikacijų pripažinimo, Europos 
standartizacijos finansavimo ir proporcingo 
Europos suinteresuotųjų šalių organizacijų 
atstovavimo sąlygos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) standartas – pripažintos standartus 
nustatančios institucijos patvirtinta 
daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui 
skirta techninė specifikacija, kurios 
reikalavimų laikytis nėra privaloma ir kuri 
yra:
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) darnusis standartas – remiantis 
Komisijos prašymu priimtas Europos 
standartas, skirtas naudoti taikant Sąjungos 
derinimo teisės aktus ir kurio nuorodos 
skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Standartai apibrėžiami pagal regioną, iš kurio jie kilę, arba metodą, pagal kurį jie parengti, 
ne pagal pramonės sektorių. Be to, nepakankamai aišku, ką šioje apibrėžtyje reiškia IRT 
standartas. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) standarto projektas – parengiamasis 
dokumentas, kuriame pateiktas su tam tikru 
objektu susijusių techninių specifikacijų 
tekstas yra toks, kurį ketinama priimti 
pagal susijusią standartų priėmimo tvarką 
ir kuris buvo pateiktas visuomenei svarstyti 
ar kruopščiai išnagrinėti;

(3) standarto projektas – dokumentas, 
kuriame siūlomas standartas, pateiktas 
nuomonei, balsavimui ir patvirtinimui;
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Pagrindimas

Turėtų būti taikoma tinkama Europos standartų apibrėžtis.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) techninė specifikacija – dokumentas, 
kuriame numatyti techniniai reikalavimai, 
kuriuos produktas, procesas arba paslauga 
turi atitikti ir kuriame nustatytas vienas iš 
šių dalykų:

Pagrindimas

Patvirtinta, kaip EN 45020.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) priėmimo atidėjimo principas reiškia, 
kad nacionaliniai standartizacijos 
subjektai susilaiko nuo tolesnės veiklos 
jau vykdomuose projektuose;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis numatyta Direktyvos 98/34/EB 4 ir 7 straipsniuose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinės standartizacijos 
institucijos negali prieštarauti, kad 

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

Pagrindimas

Nacionalinės standartizavimo institucijos, jei jos yra Europos standartizacijos institucijos 
narės, turėtų turėti galimybę prieštarauti standartizacijos objekto įtraukimui į darbo 
programą. Ši laisvė užtikrintų savanorišką standartizacijos pobūdį ir standartizavimo 
įgaliojimų, kuriuos suteikė Europos Komisija, pritaikymą prie rinkos poreikių.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai Europos standartas parengiamas 
arba po to, kai jis patvirtinamas, 
nacionaliniai standartizacijos subjektai 
negali imtis jokių veiksmų, kurie galėtų 
neigiamai paveikti derinimo tikslą, ypač 
jie negali skelbti naujų ar atnaujintų tam 
tikros srities nacionalinių standartų, kurie 
nevisiškai atitinka Europos standartus. 

Pagrindimas

Ši nuostata atitinka Direktyvoje 98/34/EB numatyto priėmimo atidėjimo principo kriterijus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kad standartai būtų skelbiami tokiu 
būdu, jog kitose valstybėse narėse 
įsisteigusios šalys galėtų teikti pastabas. Jei 
reikalingas vertimas, jį savo lėšomis turėtų 
atlikti suinteresuotoji šalis;

Pakeitimas 30
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas Europos 
standartizacijos srities veikloje

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas Europos 
standartizacijos srities veikloje ir prieigos 
prie standartų palengvinimas

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bent toliau išvardytais Europos 
standartų ar Europos standartizacijos 
priemonių rengimo etapais Europos 
standartizacijos institucijos skatina, 
lengvina ir remia tinkamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), vartotojų 
organizacijų ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
formuojant politiką, ypač palengvinant III 
priede nurodytoms organizacijoms:

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Standartai turėtų būti parengti 
atsižvelgiant į MVĮ pobūdį ir į jų aplinką, 
ir su jais suderinti, ypač smulkiojo verslo 
ir mikroįmonių atvejais. Tai suteiktų 
įmonėms galimybę naudotis geresniais ir 
pigesniais standartais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kad būtų užtikrinta vartotojų prieiga 
prie Europos standartų, kurie parengti 
siekiant remti ES teisę ir politiką, būtina 
numatyti skirtingas kainų nustatymo 
sistemas ir pradėti taikyti specialius 
mokesčius ir standartinių paketų 
nuolaidas, ypač MVĮ, mikroįmonėms ir 
amatų įmonėms. 

Pakeitimas 34

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 
sudaro galimybes tinkamam įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų, universitetų, 
valstybių narių rinkos priežiūros organų ir 
kitų juridinių vienetų atstovavimui 
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.

Pagrindimas

Tinkamas dalyvavimas – neaiški frazė, kuri, kartu su privalomu įpareigojimu užtikrinti 
dalyvavimą, potencialiai galėtų blokuoti visą standartizacijos sistemą. Standartizacijos 
organizacija gali daryti tik tai, kas jos valioje, siekdama įtraukti suinteresuotąsias šalis, bet 
jei jos nedalyvaus, tai neblokuos sistemos. Tuo pat metu valstybių narių rinkos priežiūros 
organai būtų įtraukiami į standartizacijos procesą ir užtikrintų šio proceso vykdymo kokybę.

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pasikonsultavusi su Europos 
standartizacijos institucijomis ir 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, pavyzdžiui, III priede nurodytas 
organizacijas, ir nacionalinėmis 
standartizacijos organizacijomis, Komisija 
priima metinę Europos standartizacijos 
darbo programą ir apie jos paskelbimą 
informuoja minėtas organizacijas. Šioje 
darbo programoje nurodomi Europos 
standartai ir Europos standartizacijos 
priemonės, kuriuos pagal 7 straipsnį ji 
ketina prašyti parengti Europos 
standartizacijos institucijų.

Pakeitimas 36

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 parengtų Europos standarto ar 
Europos standartizacijos priemonės projektą. 
Toks projektas turi būti parengtas atsižvelgiant 
į rinkos tendencijas ir viešąjį interesą, be to, 
pagrįstas sutarimu. Komisija konsultuojasi ir 
informuoja atitinkamas suinteresuotas šalis, 
įskaitant visas suinteresuotas šalis pagal 1 dalį 
pateiktus prašymus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susijusi Europos standartizacijos 
institucija per mėnesį nuo prašymo gavimo 
praneša, ar sutinkanti su 1 dalyje nurodytu 
prašymu.

2. Susijusi Europos standartizacijos 
institucija per du mėnesius nuo prašymo 
gavimo praneša, ar sutinkanti su 1 dalyje 
nurodytu prašymu.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Aiškinamojoje dalyje teigiama, kad reikia spręsti laiko, kurį užtrunka parengti standartus, 
klausimą. Proceso patobulinimas turėtų paveikti visas suinteresuotąsias šalis. Taigi, siūloma, 
kad laikas, kurį užtrunka priimti sprendimą dėl subsidijų teikimo, turėtų sutrumpėti iki vieno 
mėnesio (tiek pat, kiek Europos standartizacijos organizacijos užtrunka priimdamos 
sprendimą priimti paraišką).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra.

4. Šio straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra, pasitarus 
su stebėjimo komitetu, atsakingu už 
atitinkamo sektoriaus direktyvos taikymą.

Pakeitimas 40
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra.

5. Šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra, pasitarus 
su stebėjimo komitetu, atsakingu už 
atitinkamo sektoriaus direktyvos taikymą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT srities standartai IRT srities techninės specifikacijos

Pagrindimas

Standartai apibrėžiami pagal regioną, iš kurio jie kilę, arba metodą, pagal kurį jie parengti, 
ne pagal pramonės sektorių. Be to, nepakankamai aišku, ką standarto apibrėžtyje reiškia 
terminas „IRT techninė specifikacija“. 

Pakeitimas 42

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 visų  
suinteresuotųjų šalių atstovais, įskaitant 
Europos standartizacijos organizacijas, 
Direktyvoje 2004/18/EB nurodytos valdžios 
institucijos siūlymu arba savo iniciatyva gali 
nuspręsti pripažinti technines specifikacijas 
IRT srityje, kurios nėra nacionaliniai, 
Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, ir 
jas naudoti viešųjų pirkimų ir politikos 
srityse, siekiant užtikrinti sąveiką IRT 
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srityje.
Vertindama, ar techninės specifikacijos 
atitinka II priede pateiktus reikalavimus, 
Komisija tinkamai atsižvelgia į 
suinteresuotųjų šalių, su kuriomis 
konsultavosi, nuomones, įskaitant tas, 
kurias pateikė Europos standartizacijos 
institucijos.

Pakeitimas 43

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 į oficialiąsias 
Sąjungos kalbas, kurios nėra Europos 
standartizacijos institucijų darbo kalbos, 
arba, pateisinamais atvejais, į kitas kalbas 
nei oficialiosios Sąjungos kalbos;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti, 
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų ir 
informacijos apie geriausią patirtį rengimą 
ir informuotumo didinimą;

f) informacijos, skirtos Europos 
standartams arba Europos standartizacijos 
priemonėms aiškinti ir supaprastinti,
rengimas, įskaitant naudotojų vadovų, 
standartų santraukų, informacijos apie 
geriausią patirtį, mokymo planų rengimą ir 
informuotumo didinimą;

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas



AD\893862LT.doc 27/32 PE476.047v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) MVĮ, vartotojų organizacijos ir aplinkos 
bei socialinės srities suinteresuotosios šalys 
tinkamai atstovaujamos vykdant Europos 
standartizaciją, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje, jei tų suinteresuotųjų šalių 
atitinkami specialistai nori dalyvauti ir 
jiems tai leidžiama.

Pagrindimas

Standartizacijos organizacija gali daryti tik tai, kas jos valioje, siekdama įtraukti 
suinteresuotąsias šalis, bet jei jos nedalyvaus, tai neblokuos sistemos.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant MVĮ suteikti galimybę 
visapusiškai suprasti ir taikyti bendrus 
Europos standartus, Europos 
standartizacijos organizacijoms teikiamas 
finansavimas vertimams atlikti padengia 
didžiąją dalį visų patirtų sąnaudų, o 
vertimo finansavimo procedūros 
supaprastinamos. Vertimo veiklai skirtos 
dotacijos pagal 11 straipsnio 1 dalies 
e punktą mokamos iš anksto bendrai už 
išverstą puslapį, pateikus įrodymus, kad 
Europos standartai išversti.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atnaujinti I priede pateiktą Europos 
standartizacijos institucijų sąrašą;

Išbraukta.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti terminų suderinamumą su siūlomomis apibrėžtimis. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
deleguojami Komisijai penkerių metų 
laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija ne vėliau kaip likus šešiems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos pateikia ataskaitą dėl 
deleguotųjų įgaliojimų. Įgaliojimų 
delegavimas automatiškai atnaujinamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
nebent Europos Parlamentas arba Taryba 
jį atšauktų.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus. Sprendimu dėl 

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

pradeda vidinę sprendimų priėmimo 
procedūrą siekdama atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, deda visas galimas pastangas 
per priimtiną laikotarpį prieš priimant 
galutinį sprendimą informuoti Komisiją ir 
nurodyti, kurie deleguotieji įgaliojimai 
atšaukiami, taip pat galimas atšaukimo 
priežastis.
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitą 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės 
aktų galiojimui.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011. Šis komitetas bent du kartus 
per metus rengia Europos ir nacionalinių 
standartizacijos organizacijų bei valstybių 
narių posėdžius.

Pagrindimas

Sprendimai turi lemiamą reikšmę standartizacijos sistemai, todėl Europos standartizacijos 
organizacijos ir valstybės narės turi dalyvauti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos standartizacijos institucijos 
Komisijai siunčia metinę šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje 

1. Europos standartizacijos institucijos 
Komisijai siunčia trumpą ir glaustą metinę 
šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. 
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pateikiama išsami informacija apie: Ataskaitoje pateikiama informacija apie:

Pagrindimas

Versijoje anglų kalba vartojamas žodis „išsami“. Taip būtų sukurta daugiau biurokratijos, 
bet nepadėtų jos rengimui. Priešingai, ataskaita turėtų būti tikslinga ir pakankamai glausta.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ne vėliau kaip 2015 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, o vėliau ją teikia 
kas penkerius metus. Ataskaitoje vertinama 
standartizacijos srities veiklos, kuriai 
skiriamas Sąjungos finansavimas, svarba 
atsižvelgiant į reikalavimus, kurie keliami 
remiantis Sąjungos politika ir teisės aktais.

3. Komisija ne vėliau kaip 2015 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, o vėliau ją teikia 
kas trejus metus. Ataskaitoje vertinama 
standartizacijos srities veiklos, kuriai 
skiriamas Sąjungos finansavimas, svarba 
atsižvelgiant į reikalavimus, kurie keliami 
remiantis Sąjungos politika ir teisės aktais.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto c papunkčio ii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) Informacija apie (naują) standartizacijos 
veiklą plačiai skelbta naudojantis 
tinkamomis ir prieinamomis priemonėmis.

ii) Informacija apie (naują) standartizacijos 
veiklą viešai ir plačiai skelbta naudojantis 
tinkamomis ir prieinamomis priemonėmis.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tinkamas atstovavimas:
i) techninės specifikacijos parengtos 
dalyvaujant visoms suinteresuotosioms 



AD\893862LT.doc 31/32 PE476.047v03-00

LT

šalims;
ii) visų kategorijų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas buvo proporcingas.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) MVĮ Europos standartizacijos veikloje 
atstovaujanti Europos organizacija:

a) Vien amatų įmones ir MVĮ Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
horizontali Europos organizacija:

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) MVĮ Europos standartizacijos veikloje 
atstovaujanti Europos organizacija:

a) Amatininkus ir MVĮ Europos 
standartizacijos veikloje atstovaujanti 
horizontali Europos organizacija:
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