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Pakeitimas 27
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. da

Pakeitimas 28
Bendt Bendtsen

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 

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

nustatytiems reikalavimams prielaidos. 
Europos standartizacija reglamentuojama 
taikant konkrečią teisinę sistemą, kurią 
sudaro trys skirtingi teisės aktai:

Or. da

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29
Herbert Reul

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) 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 tiesioginį arba netiesioginį 
poveikį, poreikiams, be to, tokie standartai 
turėtų būti pagrįsti sutarimu. Visų pirma, 
tai 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 pripažinimo 
standartizacija leidžiama tik laikantis 
subsidiarumo principo.
_________
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Or. de

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.
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Pakeitimas 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
turėtų būti su produktais ir procesais 
susijusių paslaugų standartai.

Or. en

Pakeitimas 31
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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palankesnės sąlygos prekybai. besiplečiančiose rinkose Europos 
bendrovėms būtų sukurtas konkurencinis 
pranašumas ir sudaromos palankesnės 
sąlygos prekybai.

Or. da

Pakeitimas 32
Jan Březina

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 pavojus, kad rengiant standartus 
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas arba į jų galimybes prisidėti 
prie naujoviškų technologijų kūrimo.
Standartizacijos taisyklėmis reikėtų 
skatinti MVĮ jų sukurtomis 
pažangiosiomis technologijomis aktyviai 
prisidėti prie standartizacijos. Taigi, 
būtina siekti, kad MVĮ būtų geriau 
atstovaujamos standartizacijos procese ir į 
jį įtraukiamos, ypač į techninių komitetų 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į MVĮ vaidmenį, kurį jos gali atlikti ne tik kaip standartų naudotojos, bet 
ypač kaip potencialios standartizavimo proceso pažangiųjų technologijų kūrėjos. Visi 
veikėjai, kurie gali potencialiai atitinkamai prisidėti prie standarto kūrimo, ypač labai maži 
racionalizatoriai, turėtų būti skatinami aktyviai siūlyti savo naujoviškus sprendimus 
standartizacijos institucijoms, kad geriausios esamos technologijos būtų įtrauktos į 
standartus.
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Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

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 pavojus, 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. Standartizacijos 
taisyklėmis reikėtų skatinti MVĮ 
naujoviškais technologijų sprendimais 
aktyviai prisidėti prie standartizavimo 
proceso.

Or. ro

Pakeitimas 34
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 kartais, deja, nepakankamai ir 
retai dalyvauja, todėl yra pavojus, kad 
rengiant standartus pakankamai
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas. Taigi, būtina siekti, kad MVĮ
aktyviau dalyvautų visuose 
standartizacijos proceso etapuose ir būtų į 
jį įtraukiamos, ypač į techninių komitetų 
veiklą.



PE478.724v02-00 8/38 AM\890072LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 35
Adina-Ioana Vălean

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 pavojus, kad rengiant standartus 
neatsižvelgiama į MVĮ poreikius ir 
problemas arba į jų galimybes prisidėti 
prie naujoviškos technologijos kūrimo.
Taigi, būtina siekti, kad MVĮ būtų geriau 
atstovaujamos standartizacijos procese ir į 
jį įtraukiamos, ypač į techninių komitetų 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
apskritai nepakankamai atstovaujamos, 
ypač Europos lygmeniu. Taigi, šiuo 
reglamentu reikėtų užtikrinti tinkamą MVĮ 
atstovavimą Europos standartizacijos 
procese, įsteigiant tinkamų kvalifikacijų
subjektą. Tikimasi, kad veiksmingos 
narystės suteikimas MVĮ Europos 
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standartizacijos organizacijose, įskaitant 
balsavimo teisę, turės teigiamą poveikį 
MVĮ dalyvavimui standartizacijos procese 
ir įtraukimui į jį.

Or. en

Pakeitimas 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Standartai gali turėti didelio poveikio
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.

(15) Standartai gali turėti didelį poveikį
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.

Or. en

Pakeitimas 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Rengiant standartus reikėtų kiek 
įmanoma daugiau atsižvelgti į poveikį 

(16) Rengiant standartus reikėtų atsižvelgti 
į poveikį aplinkai, kuris daromas per visą 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
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.

Or. ro

Pakeitimas 40
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsižvelgiant į tai, kad Europos 
standartizacija daug remiamasi prisidedant 
prie Sąjungos politikos ir teisės aktų 
įgyvendinimo ir į tai, kad yra skirtingų 
standartizacijos veiklos rūšių, reikėtų 
numatyti skirtingas finansavimo taisykles.
Paprastai finansavimas Europos ir 
nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms pagal 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 110 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą ir 2002 m. gruodžio 23 d. 
Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisykles, 
168 straipsnio 1 dalies d punktą skiriamas 
dotacijų forma neskelbiant kvietimo teikti 
pasiūlymus. Be to, tos pačios nuostatos 
turėtų būti taikomos ir toms institucijoms, 
kurioms, nors pagal šį reglamentą ir 
nepripažintoms Europos standartizacijos 
institucijomis, pagrindiniame teisės akte 
buvo suteikti mandatai ir patikėta 
bendradarbiaujant su Europos 
standartizacijos institucijomis atlikti 
paruošiamąjį darbą prisidedant prie 
Europos standartizacijos vykdymo.

(26) Atsižvelgiant į tai, kad Europos 
standartizacija daug remiamasi prisidedant 
prie Sąjungos politikos ir teisės aktų 
įgyvendinimo, ir į tai, kad yra skirtingų 
standartizacijos veiklos rūšių, reikėtų 
numatyti skirtingas finansavimo taisykles.
Paprastai finansavimas Europos ir 
nacionalinėms standartizacijos 
institucijoms pagal 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 110 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą ir 2002 m. gruodžio 23 d. 
Komisijos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisykles, 
168 straipsnio 1 dalies d punktą skiriamas 
dotacijų forma neskelbiant kvietimo teikti 
pasiūlymus. Be to, tos pačios nuostatos 
turėtų būti taikomos ir toms institucijoms, 
kurioms, nors pagal šį reglamentą ir 
nepripažintoms Europos standartizacijos 
institucijomis, pagrindiniame teisės akte 
buvo suteikti įgaliojimai ir patikėta 
bendradarbiaujant su Europos 
standartizacijos institucijomis atlikti 
paruošiamąjį darbą prisidedant prie 
Europos standartizacijos vykdymo. . IRT 
srityje tokioms institucijoms patikėtos 
užduotys galėtų atitinkamai apimti 
standartų, kurie reikalingi įgyvendinant 
ES politiką, rengimą.

Or. ro

Pakeitimas 41
Britta Thomsen
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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.

Or. en

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 
dalyvavimo. Be to, būtų rizikuojama sukurti paralelines sistemas, jei kitoms organizacijoms 
būtų suteikta teisė tvirtinti ir keisti standartus.

Pakeitimas 42
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl prieštaravimų darniesiems 

(36) Priimant įgyvendinimo sprendimus 
dėl metinės Europos standartizavimo 
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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.

darbų programos ir dėl įgyvendinimo 
sprendimų, susijusių su prieštaravimais
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.

Or. fr

Pakeitimas 43
Jean-Pierre Audy

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) Kai standartizacijos prašymai 
siunčiami Europos standartizacijos 
institucijai ir kai pripažįstamos techninės 
charakteristikos informacinių ir ryšių 
technologijų srityje, 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
poveikį darant atitikties taikytiniems 
esminiams reikalavimams prielaidą, turėtų 
būti taikoma nagrinėjimo procedūra.

Or. fr

Pakeitimas 44
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis
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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.

Or. fr

Pakeitimas 45
Jean-Pierre Audy

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:

Or. fr

Pakeitimas 46
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto c papunktis



AM\890072LT.doc 15/38 PE478.724v02-00

LT

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;

Or. fr

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) techninė specifikacija – dokumento 
formos techninių reikalavimų, kuriuos 
produktas, procesas ar paslauga turi 
atitikti, rinkinys;

(a) būtinos produkto savybės, kaip antai: 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, saugos 
lygis ar matmenys, įskaitant produktui 
taikomus pavadinimo, kuriuo jis 
parduodamas, terminijos, simbolių, 
bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, 
žymėjimo arba ženklinimo ir atitikties 
vertinimo procedūrų reikalavimus;
(b) naudojami žemės ūkio produktų, kaip 
nurodyta Sutarties 38 straipsnio 1 dalyje, 
žmonėms ir gyvūnams vartoti skirtų 
produktų ir medicinos produktų gamybos 
būdai ir procesai, taip pat kitų produktų 
gamybos būdai ir procesai, jeigu jie turi 
įtakos produktų ypatybėms;
(c) būtinos paslaugos ypatybės, įskaitant 
kokybės, eksploatavimo, sąveikos, ir 
saugos lygį, taip pat paslaugos teikėjui 
taikomus reikalavimus dėl informacijos, 
kuri turi būti pateikta paslaugos gavėjui, 
kaip nurodyta Direktyvos 2006/123/EB 
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22 straipsnio 1–3 dalyse;
(d) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, 
kuriuo nustatomos suderintos statybos 
produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB, 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų statybos produktų 
eksploatacinių savybių vertinimo metodai 
ir kriterijai, susiję su pagrindinėmis tokių 
produktų savybėmis;

Or. fr

Pakeitimas 48
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš paskelbiant darbo programą ji 
siunčiama III priede nurodytoms 
organizacijoms, kad jos pareikštų 
nuomonę. Ne vėliau kaip iki darbo 
programos publikavimo dienos kiekviena 
nacionalinė ar Europos standartizacijos 
institucija apie jos buvimą praneša 
III priede nurodytoms organizacijoms.

Or. fr

Pakeitimas 49
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinės standartizacijos 
institucijos negali prieštarauti, kad 
standartizacijos objektas būtų įtrauktas į 

Išbraukta.
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Europos standartizacijos institucijos 
darbo programą.

Or. de

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 50
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinės standartizacijos 
institucijos negali prieštarauti, kad 
standartizacijos objektas būtų įtrauktas į 
Europos standartizacijos institucijos 
darbo programą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos standartizacijos veikla gali būti sėkminga tik tada, jei ją remia valstybės narės. 
Todėl svarbu valstybių narių specialistams suteikti galimybę prieštarauti.

Pakeitimas 51
Krišjānis Kariņš

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 
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turėtų atlikti suinteresuotoji šalis;

Or. en

Pakeitimas 52
Silvia-Adriana Ţicău

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 

Or. ro

Pakeitimas 53
Britta Thomsen

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. Toliau išvardytais Europos standartų ar 
Europos standartizacijos priemonių 
rengimo etapais Europos standartizacijos 
institucijos suteikia galimybę tinkamai 
dalyvauti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (toliau – MVĮ), vartotojų
organizacijoms ir aplinkos bei socialinės 
srities suinteresuotosioms šalims
formuojant politiką, pavyzdžiui, per 
III priede nurodytas organizacijas:

Or. en

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 
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jei jos nedalyvaus, tai neblokuos sistemos.

Pakeitimas 54
Krišjānis Kariņš

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
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:

Or. en

Pakeitimas 55
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) siekiant rasti susitarimą ypač 
užtikrinama, kad registruojamos 
III priede nurodytų organizacijų 
nuomonės;

Or. en

Pakeitimas 56
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) balsavimo stadija, per kurią III priede 
nurodytoms organizacijoms suteikiama 
balso teisė;

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. ro

Pakeitimas 58
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos standartizacijos organizacija 
suteikia veiksmingą narystę III priede 
nurodytoms organizacijoms. Veiksminga 
narystė apima balsavimo teisę.

Or. en
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Pakeitimas 59
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

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.  

Or. ro

Pakeitimas 60
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdamos užtikrinti tinkamą 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą, 
standartizacijos institucijos griežtai stebi 
narių priėmimo į organizaciją skaidrumą.

Or. en

Pakeitimas 61
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Europos standartizacijos 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.

Or. en

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 62
Henri Weber

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 III priede 
nurodytomis organizacijomis, 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. Komisija 
informuoja III priede nurodytas 
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organizacijas apie savo metinės darbo 
programos paskelbimą.

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Or. fr

Pakeitimas 63
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame straipsnyje minimas Europos 
standartizacijos darbo programos 
projektas konsultacijų tikslais skelbiamas 
III priede nurodytoms organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 64
Jean-Pierre Audy

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. Reikalavimas 
tvirtinamas vadovaujantis 18 straipsnio 
3 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, 
pasitarus su stebėjimo komitetu, 
atsakingu už atitinkamo sektoriaus 
direktyvos taikymą.
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(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Or. fr

Pakeitimas 65
Silvia-Adriana Ţicău

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. Standartų rengimo 
prašymai grindžiami visų pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių konsultacijų 
rezultatais.

Or. ro

Pakeitimas 66
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija informuoja III priede 
nurodytas organizacijas apie pagal 1 dalį 
pateiktus prašymus ir konsultuojasi su 
jomis dėl šių prašymų.

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Or. fr
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Pakeitimas 67
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

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.

Or. en

Pakeitimas 68
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 mėnesį nuo 2 dalyje 
nurodyto sutikimo gavimo praneša 
Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

Or. en

Pakeitimas 69
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija per tris mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto sutikimo gavimo praneša 

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

Europos standartizacijos institucijai dėl 
dotacijos rengti Europos standartą arba 
Europos standartizacijos priemonę 
skyrimo.

Or. ro

Pakeitimas 70
Jean-Pierre Audy

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 reikalavimas tvirtinamas
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra, pasitarus 
su stebėjimo komitetu, atsakingu už 
atitinkamo sektoriaus direktyvos taikymą.

Or. fr

Pakeitimas 71
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr
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Pakeitimas 72
Marian-Jean Marinescu

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 visomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
Europos standartizacijos organizacijas,
Direktyvoje 2004/18/EB nurodytos 
valdžios institucijos siūlymu arba savo 
iniciatyva viešųjų pirkimų tikslais ir 
įgyvendindama Sąjungos politiką gali 
nuspręsti pripažinti technines 
specifikacijas, kurios nėra nacionaliniai, 
Europos ar tarptautiniai standartai ir kurios 
atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, 
IRT standartais.

Or. en

Pakeitimas 73
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 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, 
IRT standartais, kurie būtų taikomi 
įgyvendinant politiką ir vykdant 
viešuosius pirkimus, siekiant skatinti 
sąveiką IRT srityje.

Or. en
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Pakeitimas 74
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vertindama, ar techninės 
specifikacijos atitinka II priede pateiktus 
reikalavimus, Komisija tinkamai 
atsižvelgia į visas nuomones, įskaitant tas, 
kurias pateikė nacionalinės ir Europos 
standartizacijos institucijos.

Or. ro

Pakeitimas 75
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 76
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 77
Krišjānis Kariņš

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

Or. en

Pakeitimas 78
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

standartizacijos institucijų darbo kalbos, 
arba, pateisinamais atvejais, į kitas kalbas 
nei oficialiosios Sąjungos kalbos;

Or. ro

Pakeitimas 79
Henri Weber

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.) 

Or. fr

Pakeitimas 80
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

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.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 81
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

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 ir joms suteikta veiksminga 
narystė Europos standartizacijos 
organizacijose, kaip nurodyta 5 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 82
Krišjānis Kariņš

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. 



PE478.724v02-00 32/38 AM\890072LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 83
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius
teisės aktus pagal 17 straipsnį dėl priedų 
pakeitimų, siekiant:

Komisija, pasikonsultavusi su III priede 
nurodytomis organizacijomis, įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
17 straipsnį dėl priedų pakeitimų, siekiant:

Or. fr

Pakeitimas 84
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atnaujinti I priede pateiktą Europos 
standartizacijos institucijų sąrašą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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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.    

Or. ro

Pakeitimas 86
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus. Sprendimu dėl
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16 straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus. Institucija, kuri 
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 aktų 
galiojimui.

Or. ro

Pakeitimas 87
Britta Thomsen



PE478.724v02-00 34/38 AM\890072LT.doc

LT

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 88
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. I ir III prieduose nurodytos 
organizacijos kviečiamos dalyvauti 
komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 89
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos standartizacijos institucijos 
Komisijai siunčia metinę šio reglamento 

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

šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.
Ataskaitoje pateikiama informacija apie:

Or. da

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 90
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Pakeitimas 91
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 6 straipsnio 1 dalyje frazė „su I ir II 
priede nurodytų standartų institucijų 
atstovais“ išbraukiama;

b) 6 straipsnio 1 dalyje frazė „su I ir 
II priede nurodytų standartų institucijų 
atstovais“ pakeičiama tokiu tekstu: „su 
Europos ir nacionalinių standartizacijos 
institucijų ir amatų įmonėms, MVĮ, 
vartotojams ir aplinkos srities ir 
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socialiniams interesams atstovaujančių 
Europos organizacijų atstovais“;

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

Or. fr

Pakeitimas 92
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto c papunkčio i i 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.

Or. en

Pakeitimas 93
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Or. en

Pakeitimas 94
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Prieinamumas. Specifikacijos yra viešai 
prieinamos, kad jas būtų galima 
įgyvendinti ir naudoti pagrįstomis 
sąlygomis (įskaitant pagrįstą kainą arba 
nemokamai).

b) Prieinamumas. Specifikacijos yra viešai 
prieinamos, kad jas būtų galima 
įgyvendinti ir naudoti pagrįstomis 
sąlygomis (įskaitant pagrįstą kainą arba 
nemokamai), įskaitant teisę platinti, 
nesvarbu, kokiu formatu.

Or. en

Pakeitimas 95
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Teisė naudotis specifikacijų 
įgyvendinimui būtinomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis pareiškėjams 
suteikiama (sąžiningu) pagrįstu ir 
nediskriminaciniu pagrindu ((F)RAND), 
t. y. intelektinės nuosavybės teisės turėtojo 
nuožiūra teisė naudotis būtinomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis gali būti 
suteikta nemokamai.

c) Teisė naudotis specifikacijų 
įgyvendinimui būtinomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis visiems pareiškėjams 
suteikiama nemokamai. Taikant 
išankstines kompensavimo sąlygas 
(sąžiningu) pagrįstu ir nediskriminaciniu 
pagrindu neišskiriami jokie plėtros ar 
platinimo modeliai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą taikymo lygį specifikacijos turi būti rengiamos atvirai. Autorinių 
atlyginimų mokėjimo sąlygos turi būti nustatytos iš anksto siekiant apriboti teisinę riziką, 
ypač MVĮ ir atviro kodo ar nemokamos programinės įrangos projektams. Nustatant 
išankstines sąlygas neišskiriami jokie plėtros ar platinimo modeliai. Autorinių atlyginimų už 
kiekvieną įdiegtą produktą sistema nesiderina su atviro kodo ekosistema, todėl šis platinimo 
modelis būtų išskiriamas.
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Pakeitimas 96
Henri Weber

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.) 

Or. fr

Pakeitimas 97
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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:

Or. en


