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Grozījums Nr. 27
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. 
Standartiem ir ievērojama pozitīva 
ekonomiska ietekme, piemēram, tie sekmē 
ekonomisku iekļūšanu iekšējā tirgū un 
veicina jaunu un uzlabotu ražojumu 
izstrādi vai tirgu attīstību un piegādes 
nosacījumu pilnveidi. Standarti tādējādi 
parasti palielina konkurenci un samazina 
izlaides un pārdošanas izmaksas, labvēlīgi 
ietekmējot tautsaimniecību kopumā. 
Standarti var saglabāt un uzlabot kvalitāti, 
sniegt informāciju un nodrošināt 
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

(2) Eiropas standartizācija arī palīdz 
uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
veicinot preču un pakalpojumu brīvu apriti, 
tīklu sadarbspēju, komunikācijas līdzekļus, 
tehnoloģiju izstrādi un inovāciju. Eiropas 
standartizācija, ja tā ir saskaņota ar 
starptautisko standartizācijas sistēmu, 
nostiprina uzņēmējdarbības 
konkurētspēju. Standartiem ir ievērojama 
pozitīva ekonomiska ietekme, piemēram, 
tie sekmē ekonomisku iekļūšanu iekšējā 
tirgū un veicina jaunu un uzlabotu 
ražojumu izstrādi vai tirgu attīstību un 
piegādes nosacījumu pilnveidi. Standarti
tādējādi parasti palielina konkurenci un 
samazina izlaides un pārdošanas izmaksas, 
labvēlīgi ietekmējot tautsaimniecību 
kopumā. Standarti var saglabāt un uzlabot 
kvalitāti, sniegt informāciju un nodrošināt 
sadarbspēju un saderību, dodot lielāku 
labumu patērētājiem.

Or. da

Grozījums Nr. 28
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas standartiem ir ļoti svarīga 
nozīme iekšējā tirgū galvenokārt kā 
līdzeklim, kas ļauj pamatot pieņēmumu par 
to, ka ražojums, kurus paredzēts darīt 

(4) Eiropas standartiem ir ļoti svarīga 
nozīme iekšējā tirgū, piemēram, kā 
līdzeklim, kas ļauj pamatot pieņēmumu par 
to, ka ražojums, kurus paredzēts darīt 
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pieejamus tirgū, atbilst pamatprasībām, kas 
attiecas uz šiem ražojumiem un ir noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos.

pieejamus tirgū, atbilst pamatprasībām, kas 
attiecas uz šiem ražojumiem un ir noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos.

Or. da

Pamatojums

Liela daļa Eiropas standartu (70 %) tieši neatbalsta ES politiskās nostādnes vai tiesību aktus, 
un tas padara tekstu nedaudz maldinošu.

Grozījums Nr. 29
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Brīvprātīgu pakalpojumu standartu 
izstrādes procesam vajadzētu būt tirgus 
virzītam, dominējot tirgus dalībnieku un 
standartu tieši vai netieši skarto ieinteresēto 
personu vajadzībām, un tajā būtu jāņem 
sabiedrības intereses un jāpamatojas uz 
konsensu. Standartiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pakalpojumiem, kas saistīti 
ar ražojumiem un procesiem.

(8) Brīvprātīgu pakalpojumu standartu 
izstrādes procesam vajadzētu būt tirgus 
virzītam, dominējot tirgus dalībnieku un 
standartu tieši vai netieši skarto ieinteresēto 
personu vajadzībām, un tajā būtu jāņem 
sabiedrības intereses un jāpamatojas uz 
konsensu. Standartiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pakalpojumiem, kas saistīti 
ar ražojumiem un procesiem.
Standartizācija, ciktāl uz to attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu1, ir atļauta tikai 
saskaņā ar subsidiaritātes principu.
_________
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

Or. de

Pamatojums

Mērķis Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvai 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir nodrošināt Savienībā kvalitatīvas (profesionālās) 
kvalifikācijas, un tādēļ tajā ir izklāstīts galīgais noteikumu kopums turpmākai savstarpējās 
atzīšanas procedūru pilnveidošanai, kurā jānosaka, ka prioritāra ir spēkā esamība.
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Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Brīvprātīgu pakalpojumu standartu 
izstrādes procesam vajadzētu būt tirgus 
virzītam, dominējot tirgus dalībnieku un 
standartu tieši vai netieši skarto ieinteresēto 
personu vajadzībām, un tajā būtu jāņem 
sabiedrības intereses un jāpamatojas uz 
konsensu. Standartiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pakalpojumiem, kas saistīti 
ar ražojumiem un procesiem.

(8) Pakalpojumu darbības bieži vien 
atbilst valstu īpatnībām. Tāpēc brīvprātīgu 
pakalpojumu standartu izstrādes procesam 
vajadzētu attiekties uz skaidri noteiktām 
un rūpīgi izvērtētām jomām. Tam
vajadzētu būt tirgus virzītam, dominējot 
tirgus dalībnieku un standartu tieši vai 
netieši skarto ieinteresēto personu 
vajadzībām, un tajā būtu jāņem sabiedrības 
intereses un jāpamatojas uz konsensu. 
Standartiem būtu jāattiecas galvenokārt uz 
pakalpojumiem, kas saistīti ar ražojumiem 
un procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Ja standarti ir tirgus prasībām 
atbilstoši instrumenti, ko ieinteresētās 
personas izmanto brīvprātīgi, tie var 
palīdzēt Eiropas politikā vispārīgi risināt 
tādas samilzušas sabiedrības problēmas kā 
klimata pārmaiņas, ilgtspējīga resursu 
izmantošana un inovācija. Virzoties uz 
precēm un tehnoloģijām attiecināmu 
Eiropas vai starptautisku standartu izstrādi 
šajos tirgos, kas izplešas, Eiropa varētu 
radīt konkurences priekšrocības saviem 
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uzņēmumiem un veicināt tirdzniecību.

Or. da

Grozījums Nr. 32
Jan Březina

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Standards are important tools for 
undertakings and especially small and 
medium-sized enterprises (hereinafter 
‘SME’) which, however, are not 
adequately involved in the standardisation 
system so that the risk exists that standards 
do not take into account the needs and 
concerns of SME. Tāpēc ir būtiski uzlabot 
to pārstāvību un līdzdalību standartizācijas 
procesā, jo īpaši tehniskajās komitejās.

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”), 
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses vai to potenciāls 
inovatīvu tehnoloģiju veicināšanā. 
Standartizācijas noteikumiem vajadzētu 
būt tādiem, kas mudina mazos un vidējos 
uzņēmumus aktīvi ar saviem inovatīvu 
tehnoloģiju risinājumiem piedalīties 
standartizācijas darbā. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir ņemt vērā nozīmi, kāda ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ne tikai kā standartu 
izmantotājiem, bet arī un jo īpaši kā potenciāliem inovatīvu tehnoloģiju veicinātājiem 
standartizācijas procesā. Visas iesaistītās personas, kas varētu dot potenciālu attiecīgu 
ieguldījumu standarta izstrādē, un jo īpaši mazie novatori, būtu jāmudina aktīvi savus 
inovatīvos risinājumus piedāvāt standartizācijas iestādēm, lai tādējādi standartos varētu 
iekļaut labākās piedāvājamās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Standarti ir svarīgi instrumenti 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk „MVU”), 
kas diemžēl nav pienācīgi iesaistīti 
standartizācijas sistēmā, tāpēc pastāv risks, 
ka standartos nav ņemtas vērā MVU 
vajadzības un intereses. Tāpēc ir būtiski 
uzlabot to pārstāvību un līdzdalību 
standartizācijas procesā, jo īpaši 
tehniskajās komitejās. Standartizācijas 
noteikumiem vajadzētu mudināt mazos un 
vidējos uzņēmumus aktīvi ar inovatīviem 
tehnoloģiskiem risinājumiem piedalīties 
standartizācijas darbā.

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri parasti 
ir vāji pārstāvēti jo īpaši Eiropas līmeņa 
standartizācijas darbībās. Tāpēc ar šo 
regulu būtu jānodrošina, ka Eiropas 
standartizācijas procesā MVU pienācīgi 
pārstāv atbilstoši kvalificētas struktūras.
Iespēja mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem kļūt par pilntiesīgiem 
Eiropas standartizācijas organizāciju 
locekļiem, tostarp balsstiesību piešķiršana 
tiem, varētu pozitīvi ietekmēt MVU 
iesaistīšanos un līdzdalību standartizācijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
intereses.

(15) Standarti var plaši ietekmēt 
sabiedrību, jo īpaši iedzīvotāju drošību un 
labklājību, tīklu efektivitāti, vidi, 
pieejamību un citas sabiedriskās politikas 
jomas. Tāpēc jānodrošina ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju lomas un ieguldījuma 
nostiprināšana standartu izstrādē, atbalstot 
organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
intereses. Iespēja šīm organizācijām kļūt 
par pilntiesīgiem Eiropas standartizācijas 
organizāciju locekļiem, tostarp 
balsstiesību piešķiršana tām, pozitīvi 
ietekmēs standartu kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ievērojot Eiropas standartizācijas lielo 
ietekmi, atbalstot Savienības politikas 
virzienus un tiesību aktus, un 
standartizācijas darbību daudzveidību, būtu 
jāparedz dažādi finansēšanas mehānismi. 

(26) Ievērojot Eiropas standartizācijas lielo 
ietekmi, atbalstot Savienības politikas 
virzienus un tiesību aktus, un 
standartizācijas darbību daudzveidību, būtu 
jāparedz dažādi finansēšanas mehānismi. 



AM\890072LV.doc 11/38 PE478.724v01-00

LV

Tas galvenokārt attiecas uz dotācijām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām, nepublicējot uzaicinājumus 
piedalīties konkursos, saskaņā ar 
110. panta 1. punkta otro daļu Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, un 168. panta 
1. punkta d) apakšpunktu Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz 
īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam. Turklāt tiem pašiem 
noteikumiem būtu jāattiecas uz 
institūcijām, kas šajā regulā nav atzītas par 
Eiropas standartizācijas institūcijām, tomēr 
ir pilnvarotas pamataktā un kam uzticēts 
sadarbībā ar Eiropas standartizācijas 
institūcijām veikt priekšdarbus Eiropas 
standartizācijas atbalstam.

Tas galvenokārt attiecas uz dotācijām 
Eiropas un nacionālajām standartizācijas 
institūcijām, nepublicējot uzaicinājumus 
piedalīties konkursos, saskaņā ar 
110. panta 1. punkta otro daļu Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, un 168. panta 
1. punkta d) apakšpunktu Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz 
īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam. Turklāt tiem pašiem 
noteikumiem būtu jāattiecas uz 
institūcijām, kas šajā regulā nav atzītas par 
Eiropas standartizācijas institūcijām, tomēr 
ir pilnvarotas pamataktā un kam uzticēts 
sadarbībā ar Eiropas standartizācijas 
institūcijām veikt priekšdarbus Eiropas 
standartizācijas atbalstam. Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā 
darbībās, kas uzticētas šādām 
institūcijām, vajadzētu līdzīgā veidā 
iekļaut to standartu izstrādi, kuri 
nepieciešami ES politisko nostādņu 
īstenošanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Standartizācijas darbību finansējumam 
būtu jāspēj segt arī ar standartu un citu 
standartizācijas produktu izstrādi saistīto 
priekšdarbu un papilddarbu izmaksas. Tas 
galvenokārt attiecas uz izpētes darbu, 
tiesību aktu sagatavošanas dokumentu 

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

izstrādi, starplaboratoriju testiem un 
standartu validāciju un novērtēšanu. Lai 
veicinātu standartizāciju Eiropas un 
starptautiskā līmenī, būtu jāturpina arī 
tehniskās palīdzības un sadarbības 
programmas trešās valstīs. Lai Savienībā 
nodrošinātu tirgus pieejamību un 
uzņēmumu konkurētspēju, būtu jāparedz 
iespēja piešķirt dotācijas šīm iepriekš 
minētās darbības veicošām struktūrām,
izmantojot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un vajadzības gadījumā 
piešķirot tiesības slēgt līgumus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Eiropas standartus apstiprinātu un pārskatītu tikai nacionālās un Eiropas 
standartizācijas organizācijas. Citādi nav iespējams nodrošināt MVU, NVO u. c. struktūru 
iesaistīšanos. Tajā pašā laikā, ja atļauj citām organizācijām apstiprināt un pārskatīt 
standartus, nenovēršami rodas risks izveidot paralēlas sistēmas.

Grozījums Nr. 42
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ja 
vien uz attiecīgo standartu vēl nav 
attiecināts pieņēmums par atbilstību 
pamatprasībām, kas noteiktas 
piemērojamajos saskaņotajos Savienības 
tiesību aktos.

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
ikgadējo Eiropas standartizācijas darba 
programmu un lai īstenotu lēmumus 
attiecībā uz iebildumiem pret 
saskaņotajiem standartiem, ko Komisija 
uzskata par pamatotiem, un ja Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 
publicētas atsauces uz attiecīgo saskaņoto 
standartu, būtu jāizmanto konsultēšanās 
procedūra, ja vien uz attiecīgo standartu vēl 
nav attiecināts pieņēmums par atbilstību 
pamatprasībām, kas noteiktas 
piemērojamajos saskaņotajos Savienības 
tiesību aktos.
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Or. fr

Grozījums Nr. 43
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī jau ir publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ja 
vien šāds lēmums varētu ietekmēt 
pieņēmumu par atbilstību piemērojamajām 
pamatprasībām.

(37) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 
standartiem, ko Komisija uzskata par 
pamatotiem, un ja Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī jau ir publicētas 
atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu, 
tad gadījumā, kad standartizācijas 
pieprasījumus nosūta Eiropas 
standartizācijas organizācijām un 
tehniskās specifikācijas tiek atzītas 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā, būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, ja vien šāds lēmums
varētu ietekmēt pieņēmumu par atbilstību 
piemērojamajām pamatprasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar ražojumiem un procesiem, kas 

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas 
attiecas uz Eiropas standartizācijas 
institūciju, nacionālo standartizācijas 
institūciju un Komisijas sadarbību, Eiropas 
standartu un Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izstrādi attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar ražojumiem un procesiem, kas 
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atbalsta Savienības saskaņošanas tiesību 
aktus un politikas virzienus, tehnisko 
specifikāciju atzīšanu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 
„IKT”) jomā un Eiropas standartizācijas 
finansēšanu.

atbalsta Savienības saskaņošanas tiesību 
aktus un politikas virzienus, tehnisko 
specifikāciju atzīšanu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 
„IKT”) jomā, Eiropas standartizācijas 
finansēšanu un Eiropas ieinteresēto 
personu organizāciju līdzsvarotas 
pārstāvības nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „standarts” ir tehniska specifikācija 
atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai; 
atbilstība tam nav obligāta, un tas ir kāds 
no turpmāk minētajiem:

1. „standarts” ir tehniska specifikācija, ko 
apstiprinājusi atzīta standartu 
noteicējinstitūcija, atkārtotai vai ilgstošai 
piemērošanai; atbilstība tam nav obligāta, 
un tas ir kāds no turpmāk minētajiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
Savienības saskaņotos tiesību aktus;

(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
Savienības tiesību aktus, un uz kuru 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī;

Or. fr
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Grozījums Nr. 47
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „tehniskā specifikācija” ir dokuments, 
kurā paredzētas tehniskās prasības, 
kādām jāatbilst produktam, procesam vai 
pakalpojumam;

(a) ražojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas, drošuma 
līmenis vai izmēri, kā arī prasības, kas 
piemērojamas ražojumam attiecībā uz 
nosaukumu, ar kuru ražojumu pārdod, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iepakojumu, 
marķējumu vai etiķeti un atbilstības 
novērtēšanas procedūrām;
(b) ražošanas metodes un procesi, ko 
izmanto attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, kas minēti Līguma 38. panta 
1. punktā, cilvēku un dzīvnieku uzturam 
paredzētiem ražojumiem un zālēm, kā arī 
ražošanas metodes un procesi attiecībā uz 
citiem ražojumiem, ja tie ietekmē to 
raksturlielumus;
(c) pakalpojumam nepieciešamie 
raksturlielumi, tostarp kvalitātes, 
veiktspējas, sadarbspējas un drošuma 
līmenis, kā arī prasības, kas 
piemērojamas pakalpojuma sniedzējam 
attiecībā uz informāciju, kura jādara 
pieejama pakalpojuma saņēmējam, kā 
minēts Direktīvas 2006/123/EK 22. panta 
1.–3. punktā;
(d) metodes un kritēriji, lai attiecībā uz to 
būtiskajiem raksturlielumiem novērtētu 
veiktspēju būvizstrādājumiem, kuri 
definēti 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
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9. marta Regulā (ES) Nr. 305/2011, ar ko 
nosaka saskaņotus būvizstrādājumu 
tirdzniecības nosacījumus un atceļ 
Padomes Direktīvu 89/106/EEK;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darba programmu pirms publicēšanas 
nosūta III pielikumā minētajām 
organizācijām, lai tās sniegtu atzinumu. 
Visas nacionālās vai Eiropas 
standartizācijas institūcijas ne vēlāk kā 
savas darba programmas publicēšanas
laikā paziņo par šādas programmas 
pastāvēšanu III pielikumā minētajām 
organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Nacionālajām standartizācijas institūcijām, kas ir Eiropas standartizācijas institūciju 
locekles, būtu vajadzīga iespēja brīvi iebilst pret kāda standartizācijas priekšmeta iekļaušanu 
darba programmā. Šāda brīvība garantē gan standartizācijas brīvprātību, gan Eiropas 
Komisijas sniegto standartizācijas pilnvaru pašreizējo saistību ar tirgu.

Grozījums Nr. 50
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas standartizācija tikai tad ir sekmīga, ja to atbalsta dalībvalstis. Tāpēc ir svarīgi, lai 
iebildumus varētu izteikt dalībvalstu eksperti.

Grozījums Nr. 51
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) standartu projekti tiktu publicēti tā, lai 
citās dalībvalstīs reģistrētām personām 
būtu iespēja iesniegt piezīmes. Ja 
vajadzīgs tulkojums, to veic uz 
ieinteresētās personas rēķina;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu dalība Eiropas 
standartizācijā

Ieinteresēto personu dalība Eiropas 
standartizācijā un standartu pieejamības 
atvieglošana 

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas standartizācijas institūcijas, 
piemēram, ar III pielikumā minēto 
organizāciju starpniecību rada iespējas
mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk 
„MVU”), patērētāju organizāciju un vides 
un ieinteresēto sabiedrības pārstāvju 
pietiekamai pārstāvībai politikas izstrādes 
līmenī šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos:

Or. en

Pamatojums

„Pietiekama pārstāvība” ir neskaidra vārdkopa, kas kopā ar saistošu pienākumu nodrošināt 
pārstāvību, iespējams, var bloķēt visu standartizācijas sistēmu. Standartizācijas organizācija 
var tikai pēc iespējas labāk mēģināt iesaistīt ieinteresētās personas, taču šo personu 
nepiedalīšanās nedrīkstētu bloķēt sistēmu.

Grozījums Nr. 54
Krišjānis Kariņš
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) konsensa veidošana, kas jo īpaši 
jāpanāk, fiksējot to organizāciju 
viedokļus, kuras minētas III pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) balsošanas posms, kad III pielikumā 
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minētajām organizācijām ir piešķirtas 
tiesības balsot;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Standarti jāsagatavo un jāpielāgo, 
ņemot vērā MVU īpatnības un to darbības 
vidi, īpaši attiecībā uz mazajiem 
amatniecības uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, lai tādējādi tiem dotu 
labāku un lētāku iespēju piekļūt 
standartiem.  

Or. ro

Grozījums Nr. 58
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas standartizācijas organizācijas 
dod iespēju III pielikumā minētajām 
organizācijām kļūt par pilntiesīgām 
loceklēm. Pilntiesīgai loceklei piešķir arī 
balsstiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai lietotājs varētu piekļūt Eiropas 
standartiem, kas izstrādāti ES tiesību aktu 
un politisko nostādņu atbalstam, ir 
jāparedz atšķirīgas sistēmas cenu 
noteikšanai, kā arī speciālu maksu 
noteikšana un samazinātas cenas 
standartu komplektu ieviešana, jo īpaši 
tādu, kas paredzēti mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un 
amatniecības uzņēmumiem.  

Or. ro

Grozījums Nr. 60
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai nodrošinātu ieinteresēto personu 
pietiekamu pārstāvību, standartizācijas 
institūcijām stingri jāuzrauga dalībnieku 
uzņemšanas pārredzamība.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iespējas uzņēmumu, pētniecības centru un 
augstskolu, dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestāžu un citu juridisku personu 
pietiekamai pārstāvībai tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 
attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. en

Pamatojums

„Pietiekama pārstāvība” ir neskaidra vārdkopa, kas kopā ar saistošu pienākumu nodrošināt 
pārstāvību, iespējams, var bloķēt visu standartizācijas sistēmu. Standartizācijas organizācija 
var tikai pēc iespējas labāk mēģināt iesaistīt ieinteresētās personas, taču šo personu 
nepiedalīšanās nedrīkstētu bloķēt sistēmu. Tajā pašā laikā dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādēm vajadzētu būt iesaistītām standartizācijas procesā un, tam notiekot, nodrošināt 
kvalitāti un zināšanas.

Grozījums Nr. 62
Henri Weber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija, apspriedusies ar 
III pielikumā minētajām organizācijām,
pieņem Eiropas standartizācijas gada darba 
programmu, kurā norādīti Eiropas standarti 
un Eiropas standartizācijas galīgie 
dokumenti, kuru izstrādi tā saskaņā ar 
7. pantu plāno pieprasīt Eiropas 
standartizācijas institūcijām. Komisija 
informē III pielikumā minētās 
organizācijas par savas gada darba 
programmas publicēšanu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 63
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā pantā minētās Eiropas 
standartizācijas gada darba programmas 
projektu publicē, lai ar to iepazītos 
III pielikumā minētās organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Pēc apspriešanās ar 
uzraudzības komiteju, kura atbild par 
attiecīgās direktīvas īstenošanu nozarē, šo 
pieprasījumu apstiprina atbilstoši 
18. panta 3. punktā noteiktajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 65
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija noteiktā termiņā var pieprasīt, 
lai viena vai vairākas Eiropas 
standartizācijas institūcijas izstrādātu 
Eiropas standarta vai Eiropas 
standartizācijas galīgā dokumenta projektu. 
Tie ir tirgus virzīti, tajos ņemtas vērā 
sabiedrības intereses, un tie pamatojas uz 
konsensu. Pieprasījumos izstrādāt 
standartus kā pamatojums jāmin 
apspriešanās ar visām galvenajām 
ieinteresētajām pusēm.

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Henri Weber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija informē III pielikumā 
minētās organizācijas par 
pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar 
1. punktu, un apspriežas par tiem ar šīm 
organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
institūcija viena mēneša laikā no 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu.

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
institūcija divu mēnešu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 69
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

4. Pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju, kura atbild par attiecīgās 
direktīvas īstenošanu nozarē, šā panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto lēmumu 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

5. Pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju, kura atbild par attiecīgās 
direktīvas īstenošanu nozarē, šā panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu 
pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, apspriedusies ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas 
standartizācijas organizācijām, un lai 
sasniegtu publiskā iepirkuma un 
Savienības politikas nostādņu mērķus, pēc 
Direktīvā 2004/18/EK minētas publiskā 
sektora iestādes priekšlikuma vai pēc savas 
ierosmes var pieņemt lēmumu atzīt par 
IKT standartiem tehniskās specifikācijas, 
kas nav nacionālie, Eiropas vai 
starptautiskie standarti un atbilst 
II pielikuma noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pēc Direktīvā 2004/18/EK 
minētas publiskā sektora iestādes 
priekšlikuma vai pēc savas ierosmes 
izmantošanai politikas nostādnēs un 
publiskajā iepirkumā, lai tādējādi 
veicinātu sadarbspēju IKT jomā, var 
pieņemt lēmumu atzīt par IKT standartiem 
tehniskās specifikācijas IKT jomā, kuras
nav nacionālie, Eiropas vai starptautiskie 
standarti un atbilst II pielikuma 
noteiktajām prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kad jāizvērtē tehnisko specifikāciju 
atbilstība II pielikumā izklāstītajām 
prasībām, Komisija pienācīgi ņem vērā 
daudzus atzinumus, tostarp tādus, ko 
sniegušas nacionālās un Eiropas 
standartizācijas institūcijas.

Or. ro

Grozījums Nr. 75
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT standarti, kas minēti 9. punktā, ir 
vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 

Atzītie IKT standarti, kas minēti 9. punktā, 
ir vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 



AM\890072LV.doc 29/38 PE478.724v01-00

LV

minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK) 
Nr. 2342/2002.

minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK) 
Nr. 2342/2002.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 78
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 79
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu un
paraugprakses informācijas sagatavošanai
un informētības uzlabošanas pasākumiem;

(f) informācijas sagatavošanai, lai 
skaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
Eiropas standartus un Eiropas 
standartizācijas galīgos dokumentus, 
tostarp lietotāju rokasgrāmatu, standartu 
kopsavilkumu, paraugprakses 
informācijas, informētības uzlabošanas 
pasākumu un mācību moduļu 
sagatavošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) MVU, patērētāju organizācijas un vides 
un ieinteresētie sabiedrības pārstāvji ir 
pienācīgi pārstāvēti Eiropas 
standartizācijas darbā, kā norādīts 5. panta 
1. apakšpunktā, ar nosacījumu, ka 
attiecīgo šo ieinteresēto personu eksperti 
ir pieejami un vēlas piedalīties.

Or. en

Pamatojums

Standartizācijas organizācija var tikai pēc iespējas labāk mēģināt iesaistīt ieinteresētās 
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personas, taču šo personu nepiedalīšanās nedrīkstētu bloķēt sistēmu.

Grozījums Nr. 81
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 82
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai MVU varētu pilnībā gūt labumu 
no Eiropas saskaņoto standartu izpratnes 
un piemērošanas, Eiropas standartizācijas 
institūcijām tulkošanai piešķirtais 
finansējums sedz lielu daļu no kopējām 
radušamies izmaksām un tulkošanas 
finansēšanas procedūras ir vienkāršotas. 
Šīs regulas 11. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem tulkošanas 
pasākumiem piešķirtās dotācijas ir 
vienreizēji maksājumi atbilstoši iztulkoto 
lappušu skaitam, kuri jāmaksā avansā un 
pēc tam, kad saņemti pierādījumi, ka 
Eiropas standarti ir sekmīgi iztulkoti.
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Henri Weber

Regulas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz šīs regulas pielikumu 
grozījumiem Komisiju pilnvaro pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 17. pantu, lai:

Attiecībā uz šīs regulas pielikumu 
grozījumiem Komisiju pilnvaro pieņemt 
pēc apspriešanās ar III pielikumā 
minētajām organizācijām deleģētus aktus 
saskaņā ar 17. pantu, lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
16. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 16. pantā minētās deleģētās 
pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu 

2. Šīs regulas 16. pantā minētās deleģētās 
pilnvaras Komisijai piešķir uz pieciem 
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laiku, sākot no 2013. gada 1. janvāra. gadiem, sākot no 2013. gada 1. janvāra. 
Komisija ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms 
minētā piecu gadu laikposma beigām 
iesniedz ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām. Pilnvaru deleģējumu 
automātiski pagarina par tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome deleģējumu nav 
atsaukuši.    

Or. ro

Grozījums Nr. 86
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 16. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Iestāde, kas sākusi lēmumu 
pieņemšanas iekšējo procedūru attiecībā 
uz pilnvaru deleģējuma atsaukšanu, dara 
visu iespējamo, lai informētu Komisiju 
saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot atsaucamās 
deleģētās pilnvaras un iespējamo 
atsaukšanas pamatojumu.
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā dienu 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai tajā norādītā vēlākā 
dienā. Tas neietekmē spēkā esošo deleģēto 
aktu spēkā esību.

Or. ro

Grozījums Nr. 87
Britta Thomsen
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Komiteja vismaz divreiz gadā 
tiekas ar Eiropas un nacionālajām 
standartizācijas organizācijām un 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Lēmumi standartizācijas sistēmai ir ļoti būtiski, tāpēc ir jāiesaista Eiropas standartizācijas 
organizācijas un dalībvalstis.

Grozījums Nr. 88
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas I un III pielikumā minētās 
organizācijas tiek aicinātas piedalīties 
komitejas sanāksmēs kā novērotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nosūta Komisijai gada ziņojumu par šīs 

1. Eiropas standartizācijas institūcijas 
nosūta Komisijai īsu un kodolīgu gada 
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regulas īstenošanu. Tajā iekļauj plašāku
informāciju par:

ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Tajā 
iekļauj informāciju par:

Or. da

Pamatojums

Vārds „detailed (plašāku)” ir lietots angļu valodas versijā, un tas var radīt papildu 
administratīvo slogu, neuzlabojot īstenošanu. Tas tiek svītrots, taču jāuzsver, ka ziņojumam 
vajadzētu būt mērķtiecīgam un salīdzinoši kodolīgam.

Grozījums Nr. 91
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2015. gada 31. decembrim un vēlāk 
reizi piecos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 
Ziņojumā iekļauj izvērtējumu par 
Savienības finansēto standartizācijas 
darbību atbilstību, ievērojot Savienības 
politikas un tiesību aktu prasības.

3. Līdz 2015. gada 31. decembrim un vēlāk 
reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
regulas īstenošanu. Ziņojumā iekļauj 
izvērtējumu par Savienības finansēto 
standartizācijas darbību atbilstību, 
ievērojot Savienības politikas un tiesību 
aktu prasības.

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Henri Weber

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Direktīvas 6. panta 1. punktā svītro
tekstu „ar I un II pielikumā minēto 
standartu institūciju pārstāvjiem”;

(b) Direktīvas 6. panta 1. punktā tekstu „ar 
I un II pielikumā minēto standartu 
institūciju pārstāvjiem” aizstāj ar šādu 
tekstu: „ar Eiropas un nacionālo 
standartizācijas institūciju un Eiropas 
organizāciju pārstāvjiem, kas pārstāv 
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amatniecības uzņēmumus, MVU, 
patērētājus, kā arī vides un sabiedrības 
intereses”;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) Informācija par (jaunām) 
standartizācijas darbībām dara plaši 
zināmu, izmantojot piemērotus un 
pieejamus līdzekļus;

(ii) informāciju par (jaunām) 
standartizācijas darbībām dara publiski un 
plaši zināmu, izmantojot piemērotus un 
pieejamus līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pietiekama pārstāvība:
(i) tehniskās specifikācijas tiek 
izstrādātas, piedaloties visām 
ieinteresētajām pusēm;
(ii) tiek līdzsvarota visu kategoriju 
ieinteresēto personu pārstāvība.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieejamība: specifikācijas ir publiski 
pieejamas īstenošanai un izmantošanai ar 
samērīgiem noteikumiem (tostarp par 
samērīgu maksu vai bez maksas);

(b) pieejamība: specifikācijas, arī tiesības 
tālāk izplatīt neatkarīgi no izmantotā 
formāta, ir publiski pieejamas īstenošanai 
un izmantošanai ar samērīgiem 
noteikumiem (tostarp par samērīgu maksu 
vai bez maksas);

Or. en

Grozījums Nr. 95
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) intelektuālā īpašuma tiesības, kas 
svarīgas specifikāciju īstenošanai, licencē 
saskaņā ar (taisnīgiem) samērīgiem un 
nediskriminējošiem ((F)RAND 
noteikumiem, kuros pēc intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieka ieskatiem 
paredz svarīgo intelektuālā īpašuma 
tiesību licencēšanu bez atlīdzības;

(c) intelektuālā īpašuma tiesības, kas 
svarīgas specifikāciju īstenošanai, ir 
pieejamas visiem pieprasītājiem bez 
maksas. Iepriekš fiksēti, (taisnīgi) 
samērīgi un nediskriminējoši 
kompensācijas noteikumi neizslēdz 
nevienu izstrādes un izplatīšanas modeli;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz specifikācijām jānosaka, ka pienākums ir nodrošināt daudz lielāku atklātību 
īstenošanas laikā. Noteikumi par honorāru maksājumiem ir jāpieņem iepriekš, lai ierobežotu 
tiesisko nedrošību, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atklātā pirmkoda vai brīvās 
programmatūras projektiem. Ar iepriekš pieņemtajiem noteikumiem nedrīkst izslēgt nevienu 
pilnveidošanas un izplatīšanas modeli. Honorāru noteikumi, kuru pamatā ir uzstādīšanas 
klauzula, nav atbilstoši, un tāpēc tie varētu izslēgt un atklātā pirmkoda ekosistēmas 
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izplatīšanas modeli.

Grozījums Nr. 96
Henri Weber

Regulas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas organizācija, kas pārstāv MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

(a) Horizontāla Eiropas organizācija, kas 
pārstāv amatniecības uzņēmumus un 
MVU standartizācijas darbībās un kas:

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas organizācija, kas pārstāv MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

(a) Horizontāla Eiropas organizācija, kas 
pārstāv amatniecību un MVU 
standartizācijas darbībās un kas:

Or. en


