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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas mērķis ir palielināt Eiropas standartu pozitīvo 
ietekmi uz tirgus darbību, ekonomikas izaugsmi, inovāciju un uzņēmumu konkurētspēju. Cita 
starpā tā tiecas saīsināt standartizācijas procesu gadījumos, kad pēc Komisijas pieprasījuma 
tiek sagatavoti standarti, lai nodrošinātu, ka MVU un sabiedrības ieinteresētās personas tiek 
pienācīgi pārstāvētas standartizācijas procesā (jo īpaši gadījumos, kad pēc Komisijas 
pieprasījuma sagatavo standartus), un padarītu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
standartu piemērošanu plašāku, tādējādi uzlabojot sadarbspēju un palielinot standartu 
daudzumu inovatīvām un strauji augošām ražošanas tehnoloģijām, piemēram, 
nanotehnoloģijai, biotehnoloģijai un kodoltehnoloģijai, kā arī uzlabojot spēkā esošo tiesisko 
regulējumu konsolidāciju. 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja nolēma izmantot iespēju, ko dod Padomes 
Direktīvu 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/9/EK, 
94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 
2009/23/EK grozīšana, kas kļuva nepieciešama sakarā ar tehnoloģijas attīstību un ekonomikas 
globalizāciju. Ir būtiski svarīgi jaunos tiesību aktus sagatavot tā, lai konsolidētu iepriekš 
ieviestās direktīvas par standartizācijas politiku un tās atjauninātu.

Visnozīmīgākās izmaiņas skar Komisijas pilnvaru un Tehnisko standartu un noteikumu 
komitejas pilnvaru noteikšanu. Nesenajās izmaiņās ietilpst standartizācijas iekļaušana 
pakalpojumu jomā tiesiskajā regulējumā un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
atsevišķa izskatīšana. Tika pārskatīts arī pamats, uz ko balstās ES standartizācijas finansēšana.

Referenta nostāja
Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, lai 
konsolidētu pasreizējo ES standartizācijas politiku un ieviestu jaunus elementus ar mērķi 
ņemt vērā jaunos uzdevumus, un uzskata, ka tas nodrošina stingru pamatu saikņu 
modernizēšanai starp ES un Eiropas standartizācijas sistēmu. Pie šādiem elementiem pieder 
standartizācijas ņemšana vērā pakalpojumu jomā, iekļaujot to paziņošanas sistēmā. Sadaļa par 
Komisijas veiktu Eiropas standartizācijas finansēšanu (tā sniedz uzlabotu tiesisko pamatu un 
vienkāršo procedūras) ir ļoti vēlama.

Tomēr atsevišķi priekšlikuma elementi rada bažas saistībā ar publiskā un privātā sektora 
partnerības operatīvo efektivitāti. 

Izmaiņām noteikumos ir būtiska nozīme, lai direktīva kļūtu par īstenošanas instrumentu 
vienotā tirgus atbalstīšanai, piemērotu Eiropas standartus nolūkā uzlabot konkurētspēju un 
inovāciju, atvieglotu ieinteresēto personu piedalīšanos un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. 
Eiropas standartizācijas sistēma būtu jāuzlabo, ieviešot jaunus elementus, kas sniedz 
pievienoto vērtību. 

Īpašas piezīmes
1) Netiek definēti vai pieminēti Eiropas standartizācijas noteikumi. 
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2) Nav atsauces uz nacionālās pārstāvības principu, uz kura balstās Eiropas (un starptautiskā) 
standartizācija.

3) Nav noteikumu punktu attiecībā uz bezdarbības principu, kuram ir būtiska nozīme 
standartu saskaņošanai ES līmenī.

4) Daudziem noteikumu punktiem ir vispārīgs raksturs — tos, ņemot vērā Komisijas plašās 
deleģēšanas pilnvaras, ir iespējams interpretēt pārāk brīvi. Nepieciešams veikt precizēšanu. 
Tas attiecas arī uz atsevišķām definīcijām un darbībām, jo īpaši tajās jomās, kur Komisija ir 
ieviesusi priekšlikumus, kas skar pašreizējās sistēmas funkcionēšanu un tās konsekvenci.

5) Komisijas priekšlikuma projektā ir paredzēts, ka Eiropas standartu vietā tiek piemērotas 
dažādo apvienību un konsorciju specifikācijas — šo specifikāciju prasības ir vieglāk izpildīt. 
Viens no principiem, uz ko balstās standartizācijas demokrātiskais process, ir sociālā 
vienprātība. Eiropas standartizācijas sistēmas integritāte ir tās stiprā puse, jo tā nodrošina 
standartu komplekta saderību. Apvienību un konsorciju iesaistīšana sistēmā nedrīkstētu 
novest pie tā, ka rodas pretrunīgi standarti vai konkurējošas specifikācijas; tā arī nedrīkstētu 
traucēt MVU piedalīšanos (dalības maksa apvienībās ir augsta, un lēmumu pieņemšanas 
kritēriji ne vienmēr ir demokrātiski). Turklāt atsevišķos konsorcijos un apvienībās dominējošā 
loma var būt aprindām ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ, cik iespējams, standartu noteikšanai 
būtu jāpaliek pašlaik atzīto Eiropas standartizācijas organizāciju pārziņā un būtu jāizmanto 
daudzās iespējas, ko sniedz šīs organizācijas attiecībā uz dokumentu sagatavošanu, izmantojot 
paātrinātu uz vienprātību balstītu procesu, kurā iesaistītas visas ieinteresētās personas no 
visām ES dalībvalstīm (piem., rīkojot tematiskas konferences). 

Apvienību vai konsorciju specifikāciju piemērošanai jābūt atļautai stingri noteiktos gadījumos 
(piem., publiskā iepirkuma procedūrās vietās, kur nav nekādu standartu), vienlaikus 
saglabājot tādas pašas prasības attiecībā uz  vienprātību, atvērtību, brīvprātīgu piedalīšanos, 
pārredzamību utt., kā arī Eiropas standartizācijas organizācijām.

6) Nav atsauču uz jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju vai 
kodoltehnoloģiju.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas standarti arī turpmāk būtu 
jāpieņem Eiropas standartizācijas 
institūcijām —Eiropas Standartizācijas 

(3) Eiropas standartizācijas sistēma arī 
turpmāk būtu jāorganizē ieinteresētajām 
personām un to labā atbilstoši šādiem 
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komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC) un 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūtam (ETSI).

principiem: kohēzija, pārredzamība, 
atvērtība, vienprātība, neatkarība no 
īpašām interesēm, piemērotība tirgum, 
efektivitāte un nacionālā pārstāvība 
lēmumu pieņemšanas procesā, un Eiropas 
standarti arī turpmāk būtu jāpieņem 
Eiropas standartizācijas organizācijām —
Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), 
Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas 
komitejai (CENELEC) un Eiropas 
Telekomunikāciju standartu institūtam 
(ETSI).

Or. pl

Pamatojums

Atgādinājums par pašreizējo situāciju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savienībā nacionālos standartus 
pieņem nacionālās standartizācijas 
institūcijas, tāpēc standarti varētu 
savstarpēji konfliktēt un radīt tehniskus 
šķēršļus iekšējā tirgū. Tāpēc iekšējā tirgus 
labad un lai Savienībā nodrošinātu 
standartizācijas efektivitāti, būtu jāsaglabā 
regulārā informācijas apmaiņa par 
pašreizējo un turpmāko standartizācijas 
darbu, kas notiek nacionālo standartizācijas 
institūciju, Eiropas standartizācijas 
institūciju un Komisijas starpā. Šī 
informācijas apmaiņa būtu jāsaskaņo ar 
3. pielikuma noteikumiem Nolīgumā par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā, kas 
apstiprināts ar Padomes 1979. gada 
10. decembra Lēmumu 80/271/EEK par 
daudzpusēju nolīgumu slēgšanu, kuri izriet 
no 1973.–1979. gada tirdzniecības 
sarunām.

(10) Savienībā nacionālos standartus 
pieņem nacionālās standartizācijas 
struktūras, tāpēc standarti varētu 
savstarpēji konfliktēt un radīt tehniskus 
šķēršļus iekšējā tirgū. Tāpēc ES iekšējā 
tirgus labad un lai Savienībā nodrošinātu 
standartizācijas efektivitāti, būtu jāsaglabā 
regulārā informācijas apmaiņa par 
pašreizējo un turpmāko standartizācijas 
darbu, kas notiek nacionālo standartizācijas 
struktūru, Eiropas standartizācijas 
organizāciju un Komisijas starpā, un arī
par noteikumiem par bezdarbības 
principu attiecībā uz to piemērošanu 
nacionālajām standartizācijas struktūrām 
saskaņā ar Eiropas standartizācijas 
organizācijām.
 Šī informācijas apmaiņa būtu jāsaskaņo ar 
3. pielikuma noteikumiem Nolīgumā par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā, kas 
apstiprināts ar Padomes 1979. gada 
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10. decembra Lēmumu 80/271/EEK par 
daudzpusēju nolīgumu slēgšanu, kuri izriet 
no 1973.–1979. gada tirdzniecības 
sarunām.

Or. pl

Pamatojums

Trūkst bezdarbības principa (Direktīvas 98/34/EK 4. un 7. pants). Bezdarbība ir teicams 
instruments, kas ļauj novērst tehniskus tirdzniecības šķēršļus un kas arī palīdz veikt tehnisko 
saskaņošanu ES līmenī.

Grozījums Nr. 3

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 inovācijas 
potenciāls. Tāpēc ir būtiski uzlabot to 
pārstāvību un līdzdalību standartizācijas 
procesā, jo īpaši tehniskajās komitejās.

Or. pl

Pamatojums

Standarti, ko pieņem bez pietiekamas MVU iesaistīšanas, diskriminē MVU ne vien ražošanā, 
bet arī jauninājumos.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri parasti

(14) Eiropas standarti ir ļoti svarīgi MVU 
konkurētspējas nodrošināšanai, kuri
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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.

daudzās jomās ir vāji pārstāvēti jo īpaši 
Eiropas līmeņa standartizācijas darbībās.
Tāpēc ar šo regulu būtu jānodrošina, ka 
Eiropas standartizācijas procesā MVU tiek
pienācīgi pārstāvēti.

Or. pl

Pamatojums

Ieinteresētās personas, tostarp MVU, piedalās Eiropas standartizācijā nacionālajā līmenī, 
kur tie kārto darījumus ar līdzīgiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām un var strādāt 
savā dzimtajā valodā. Nacionālā vienprātība, ko iegūst ar MVU piedalīšanos, tad tiek darīta 
zināma pienācīgajām tehniskajām komitejām ES līmenī, un to dara pārstāvis no nacionālās 
struktūras (nacionālās pārstāvības princips).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai palielinātu konkurenci un 
mazinātu ar atkarību no viena standarta 
saistīto risku, iepērkot aparatūru, 
programmatūru un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumus, publiskā sektora 
iestādēm būtu labāk jāizmanto viss 
attiecīgo standartu klāsts, piemēram, 
izvēloties standartus, ko var īstenot visi 
ieinteresētie piegādātāji. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir norādīts, ka publiskajā 
iepirkumā tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā, atsaucoties uz nacionālajiem 
standartiem, ar kuriem transponēti Eiropas 

(19) Lai palielinātu konkurenci un 
mazinātu ar atkarību no viena standarta 
saistīto risku, iepērkot aparatūru, 
programmatūru un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumus, publiskā sektora 
iestādēm būtu labāk jāizmanto viss 
attiecīgo standartu un tehnisko 
specifikāciju klāsts, piemēram, izvēloties 
standartus un tehniskās specifikācijas, ko 
var īstenot visi ieinteresētie piegādātāji. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir norādīts, ka publiskajā 
iepirkumā tehniskās specifikācijas būtu 
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standarti, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, vispārējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, citām Eiropas standartizācijas 
struktūru noteiktām tehnisko atsauču 
sistēmām vai, ja tādu nav, atsaucoties uz 
nacionālajiem standartiem, nacionālajiem 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
nacionālajām tehniskajām specifikācijām, 
kas attiecas uz būvdarbu projektēšanu, 
aprēķiniem un ražojumu izmantošanu, vai 
līdzvērtīgiem dokumentiem. Tomēr 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā standartus bieži izstrādā citas 
standartizācijas iestādes un tie neietilpst 
nevienā no Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK paredzētajām standartu un 
apstiprinājumu grupām. Tāpēc jāparedz 
iespēja publiskā iepirkuma tehniskajās 
specifikācijās atsaukties uz standartiem
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, lai reaģētu uz straujajām izmaiņām 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, atvieglotu pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu, veicinātu konkurenci, 
sadarbspēju un inovāciju.

jāizstrādā, atsaucoties uz nacionālajiem 
standartiem, ar kuriem transponēti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, vispārējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, citām Eiropas standartizācijas 
struktūru noteiktām tehnisko atsauču 
sistēmām vai, ja tādu nav, atsaucoties uz 
nacionālajiem standartiem, nacionālajiem 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
nacionālajām tehniskajām specifikācijām, 
kas attiecas uz būvdarbu projektēšanu, 
aprēķiniem un ražojumu izmantošanu, vai 
līdzvērtīgiem dokumentiem. Tomēr 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā tehniskās specifikācijas bieži 
izstrādā citas standartizācijas iestādes un 
šīs tehniskās specifikācijas neietilpst 
nevienā no Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK paredzētajām standartu un 
apstiprinājumu grupām. Tāpēc jāparedz 
iespēja publiskā iepirkuma tehniskajās 
specifikācijās atsaukties uz tehniskajām 
specifikācijām informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā, lai 
reaģētu uz straujajām izmaiņām 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, atvieglotu pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu, veicinātu konkurenci, 
sadarbspēju un inovāciju.

Or. pl

Pamatojums

Satndartus definē saskaņā ar to izcelsmes reģionu vai metodi, ar kādu tie izstrādāti, bet nevis 
saskaņā ar ražošanas nozari.h h

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Daži standarti informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā nav 

(20) Dažas tehniskās specifikācijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
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izstrādāti saskaņā ar Nolīguma par 
tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 
3. pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. 
Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomas standartu atlases procedūra, kuru 
varētu izmantot publiskajām iepirkumā un 
kurā būtu paredzētas izvērstas 
konsultācijas ar plašu ieinteresēto personu 
loku, tostarp ar Eiropas standartizācijas 
institūcijām, uzņēmumiem un publiskā 
sektora iestādēm. Šajā regulā atribūtu 
saraksta veidā būtu jāparedz arī prasības 
attiecībā uz šiem standartiem un ar tiem
saistītajiem standartizācijas procesiem. 
Šiem atribūtiem būtu jānodrošina, lai tiktu 
ievēroti sabiedriskās politikas mērķi un 
sabiedrības vajadzības, un to pamatā 
vajadzētu būt kritērijiem, ko attiecībā uz 
starptautiskajām standartizācijas 
organizācijām izstrādājusi Pasaules 
Tirdzniecības organizācija.

jomā nav izstrādātas saskaņā ar Nolīguma 
par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 
3. pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. 
Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomas tehnisko specifikāciju atlases 
procedūra, kuru varētu izmantot 
publiskajām iepirkumā un kurā būtu 
paredzētas izvērstas konsultācijas ar plašu 
ieinteresēto personu loku, tostarp ar 
Eiropas standartizācijas institūcijām, 
uzņēmumiem un publiskā sektora 
iestādēm. Šajā regulā atribūtu saraksta 
veidā būtu jāparedz arī prasības attiecībā 
uz šīm tehniskajām specifikācijām un ar 
tām saistītajiem standartizācijas procesiem. 
Šiem atribūtiem būtu jānodrošina, lai tiktu 
ievēroti sabiedriskās politikas mērķi un 
sabiedrības vajadzības, un to pamatā 
vajadzētu būt kritērijiem, ko attiecībā uz 
starptautisko standartizāciju izstrādājusi 
Pasaules Tirdzniecības organizācija.

Or. pl

Pamatojums

Satndartus definē saskaņā ar to izcelsmes reģionu vai metodi, ar kādu tie izstrādāti, bet nevis 
saskaņā ar ražošanas nozari.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai veicinātu turpmāku inovāciju un
standartizēto risinājumu konkurenci,
gadījumā ja tiek atzīta konkrēta tehniska 
specifikācija, konkurējošai tehniskai 
specifikācijai nevajadzētu zaudēt iespēju 
tikt atzītai saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Atzīšanā būtu jāievēro, lai 
tiktu nodrošināti atribūti un tirgū minimāli
tiktu pieņemta tehniskā specifikācija.
Pieņemšana tirgū nebūtu jāinterpretē kā 

(21) Lai veicinātu turpmāku inovāciju un 
konkurenci, tehniskai specifikācijai 
nevajadzētu zaudēt iespēju tikt atzītai 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem
gadījumā, ja tiek atzīta konkrēta tehniska 
specifikācija. Atzīšanā būtu jāievēro, lai 
tiktu nodrošināti atribūti un tirgū nozīmīgā 
līmenī tiktu pieņemta tehniskā 
specifikācija.
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plaša īstenošana tirgū.

Or. pl

Pamatojums

Standartizētie risinājumi nedrīkstētu nonākt savstarpējā pretrunā. Standartu komplektam 
vajadzētu būt saderīgam.  Standartizētiem tehniskiem risinājumiem būtu jādod vienādas 
iespējas uzņēmumiem, lai tie varētu būtu konkurētspējīgi, ciktāl tas skar šo uzņēmumu 
projektus vai pakalpojumus. Attiecībā uz patērētājiem tehniskajiem risinājumiem būtu jākalpo 
par skaidru norādi, ko pirkt.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Atlasītie standarti informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā varētu 
palīdzēt īstenot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 16. septembra 
Lēmumu Nr. 922/2009/EK par Eiropas 
valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas 
risinājumiem (ISA), ar kuru laikposmam 
no 2010. līdz 2015. gadam izveido 
sadarbspējas risinājumu programmu 
Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, kā 
arī Savienības iestādēm un struktūrām, lai 
nodrošinātu kopīgus un koplietojamus 
risinājumus, kuri veicina sadarbspēju.

(22) Atlasītās tehniskās specifikācijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā varētu palīdzēt īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Lēmumu Nr. 922/2009/EK 
par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu 
sadarbspējas risinājumiem (ISA), ar kuru 
laikposmam no 2010. līdz 2015. gadam 
izveido sadarbspējas risinājumu 
programmu Eiropas publiskās pārvaldes 
iestādēm, kā arī Savienības iestādēm un 
struktūrām, lai nodrošinātu kopīgus un 
koplietojamus risinājumus, kuri veicina 
sadarbspēju.

Or. pl

Pamatojums

Satndartus definē saskaņā ar to izcelsmes reģionu vai metodi, ar kādu tie izstrādāti, bet nevis 
saskaņā ar ražošanas nozari.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā var rasties situācijas, kad 
Savienības līmenī ir lietderīgi veicināt 
konkrētu standartu izmantošanu vai 
pieprasīt atbilstību tiem, lai nodrošinātu 
sadarbspēju vienotajā tirgū un 
lietotājiem — lielāku izvēles brīvību. 
Citādos apstākļos var būt arī tā, ka konkrēti 
Eiropas standarti vairs neatbilst patērētāju 
vajadzībām vai kavē tehnoloģiju izstrādi. 
Minēto iemeslu dēļ ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem Komisijai tiek nodrošināta 
iespēja pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām izstrādāt standartus, izveidot 
standartu un/vai specifikāciju sarakstu, ko 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, lai veicinātu to izmantošanu, vai 
noteikt, ka to īstenošana ir obligāta, vai 
svītrot standartus un/vai specifikācijas no 
minētā saraksta.

(23) Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā var rasties situācijas, kad 
Savienības līmenī ir lietderīgi veicināt 
konkrētu standartu izmantošanu vai 
pieprasīt atbilstību tiem, lai nodrošinātu 
sadarbspēju vienotajā tirgū un 
lietotājiem — lielāku izvēles brīvību. 
Citādos apstākļos var būt arī tā, ka konkrēti 
Eiropas standarti vairs neatbilst patērētāju 
vajadzībām vai kavē tehnoloģiju izstrādi. 
Minēto iemeslu dēļ ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem Komisijai tiek nodrošināta 
iespēja pieprasīt Eiropas standartizācijas 
institūcijām izstrādāt standartus, izveidot 
standartu un/vai specifikāciju sarakstu, ko 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, lai veicinātu to izmantošanu, vai 
svītrot standartus un/vai specifikācijas no 
minētā saraksta.

Or. pl

Pamatojums

Standarti nav saistoši; tie ir brīvprātīgi, un tiem arī turpmāk vajadzētu būt brīvprātīgiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret saskaņotajiem 

(36) Lai īstenotu lēmumus attiecībā uz 
iebildumiem pret ikgadējo Eiropas 
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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.

standartizācijas darba programmu un
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.

Or. pl

Pamatojums

Vajadzētu apspriesties ar dalībvalstīm par standartizācijas darba programmu.

Grozījums Nr. 11

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, 
būtu jāizmanto pārbaudes procedūra 
attiecībā uz visiem standartizācijas 
paziņojumiem Eiropas standartizācijas 
organizācijās, tehnisko specifikāciju 
atzīšanu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas un kodoltehnoloģijas 
jomā, ja vien šādi lēmumi varētu ietekmēt 
pieņēmumu par atbilstību piemērojamajām 
pamatprasībām.

Or. pl

Pamatojums

Tehnisko specifikāciju atzīšanas procedūrai jauno tehnoloģiju jomā būtu jāparedz, ka 
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dalībvalstis izdara piezīmes.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Satndartus definē saskaņā ar to izcelsmes reģionu vai metodi, ar kādu tie izstrādāti, bet nevis 
saskaņā ar ražošanas nozari. Turklāt trūkst skaidrības par termina „IKT standarts” patieso 
nozīmi šajā definīcijā. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „standarta projekts” ir dokuments, kurā 
iekļauts tehnisko specifikāciju teksts par 
konkrētu standartizācijas priekšmetu un 
kuru paredzēts pieņemt saskaņā ar
attiecīgo standartizācijas procedūru, 
izstrādes posmā pēc sagatavošanas darba 
un kuru izplata sabiedriskai apspriešanai 
vai rūpīgai pārbaudei;

3. „standarta projekts” ir dokuments, kurā 
iekļauts ierosināts standarts, kurš ticis 
iesniegts, lai saņemtu atzinumu, iesniegts 
balsošanai vai iesniegts, lai saņemtu 
apstiprinājumu;

Or. pl

Pamatojums

Būtu jāpiemēro definīcija no pienācīgā Eiropas standarta.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. „tehniskā specifikācija” ir dokuments, 
kurš nosaka tehniskās prasības, kas 
jāievēro izstrādājumam, procesam vai 
pakalpojumam, un kurā norādīts kāds no 
šīs informācijas veidiem:

Or. pl

Pamatojums

Pieņemts kā EN 45020.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns) – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a „bezdarbības princips” nozīmē to, ka 
visas nacionālās standartizācijas 
struktūras atturas no tālāka darba 
projektos, kuri jau tiek veikti;

Or. pl

Pamatojums

Šī definīcija ir Direktīvas 98/34/EK 4. un 7. pantā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Nacionālās standartizācijas institūcijas 
nevar iebilst pret savas programmas
standartizācijas temata apspriešanu
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standartizācijas institūcijas darba 
programmā.

Eiropas līmenī saskaņā ar Eiropas 
standartizācijas organizāciju pieņemtiem 
noteikumiem un neveic pasākumus, kas 
var kaitēt lēmumam attiecībā uz to.

Or. pl

Pamatojums

Nacionālajām standartizācijas struktūrām jābūt vienīgi iespējai iebilst pret konkrēta 
standartizācijas priekšmeta iekļaušanu to darba programmās. Pašlaik tas notiek, 
pamatojoties uz lēmumiem, ko pieņem eksperti no attiecīgajām ieinteresētajām pusēm īpašās 
standartizācijas komitejās. Standartu atbilstība tirgum un to brīvprātīgais raksturs ir divi 
svarīgi principi.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kamēr tiek sagatavots Eiropas 
standarts, vai pēc tā apstiprināšanas 
nacionālās standartizācijas struktūras 
nevar veikt nekādas darbības, kas varētu 
negatīvi ietekmēt saskaņošanas mērķi, un 
tās jo īpaši nevar publicēt — noteiktu 
laika posmu — jaunu vai atjauninātu 
nacionālo standartu, kas nav pilnībā 
saderīgs ar pašreizējo Eiropas standartu.

Or. pl

Pamatojums

Šis noteikums izpildītu bezdarbības principa kritērijus, ko pārvieto no Direktīvas 98/34/EK. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas standartizācijas institūcijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 

1. Eiropas standartizācijas organizācijas jo 
īpaši ar III pielikumā minēto organizāciju 
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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:

starpniecību atvieglo mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk „MVU”), patērētāju 
organizāciju un vides un ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju pietiekamu 
pārstāvību politikas izstrādes līmenī un 
šādos Eiropas standartu un Eiropas 
standartizācijas galīgo dokumentu izstrādes 
posmos: 

(a) priekšlikums jauniem darba 
uzdevumiem un to akceptēšana;

(a) priekšlikums jauniem darba 
uzdevumiem un to akceptēšana;

(b) priekšlikumu tehniskā apspriešana; (b) priekšlikumu tehniskā apspriešana;
(c) ar projektiem saistītu piezīmju
iesniegšana;

(c) ar projektiem saistītu piezīmju 
iesniegšana;

(d) spēkā esošu Eiropas standartu un 
Eiropas standartizācijas galīgo dokumentu 
pārskatīšana;

(d) spēkā esošu Eiropas standartu un 
Eiropas standartizācijas galīgo dokumentu 
pārskatīšana;

(e) pieņemto Eiropas standartu un 
Eiropas standartizācijas galīgo 
dokumentu izplatīšana un informēšana par 
tiem.

(e) informēšana par pieņemtajiem Eiropas 
standartiem vai Eiropas standartizācijas 
galīgajiem dokumentiem.

Or. pl

Pamatojums

Ieinteresēto personu iesaistīšanu Eiropas standartizācijā nodrošina nacionālās 
standartizācijas struktūras. Tad nacionālo vienprātību dara zināmu ES līmenī, un to veic 
pārstāvis (nacionālās pārstāvības princips). Eiropas standartu izplatīšanas tiesības joprojām 
ir nacionālo standartizācijas struktūru rokās. Ieņēmumi no to pārdošanas ir standartizācijas 
finansēšanas līdzeklis Eiropā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas standartizācijas institūcijas
nodrošina uzņēmumu, pētniecības centru 
un augstskolu, un citu juridisku personu 
pietiekamu pārstāvību tehniskā līmenī 
standartizācijas darbībās, kas attiecas uz 
jaunu jomu, kurai ir svarīga politiska vai ar 
tehnisku inovāciju saistīta nozīme, ja 

2. Eiropas standartizācijas organizācijas 
atvieglo 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 
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attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

attiecīgās juridiskās personas ir 
piedalījušās ar šo jomu saistītos projektos, 
ko finansējusi Savienība saskaņā ar 
daudzgadu pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju izstrādes jomā.

Or. pl

Pamatojums

Ieinteresēto personu iesaistīšana atšķiras atkarība no tā, cik svarīgs ir tirgum konkrētais 
projekts. Iesaistīšanai nepieciešamas speciālistu zināšanas, būtiskas kvalifikācijas, 
ieinteresētība un līdzekļi; regulas III pielikuma 5. pants piešķir privilēģijas tikai atsevišķām 
organizācijām un ieinteresēto personu grupām. Var uzskatīt, ka šis noteikums pārkāpj 
procesuālo tiesību vienlīdzības principu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikgadējo Eiropas standartizācijas 
darba programmu, kas minēta 1. un 
2. punktā, pieņem saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 
18. panta 2. punktā; turklāt šajā procesā 
iekļauj Eiropas standartizācijas 
organizācijas.

Or. pl

Pamatojums

Šis punkts būtu jāpievieno, lai nodrošinātu piemērotību tirgum, ieinteresēto personu 
iesaistīšanu un (procedūru) pārredzamību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija triju mēnešu laikā no dienas, 
kad saņemta informācija par 2. punktā 

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

minēto akceptēšanu, informē attiecīgo 
Eiropas standartizācijas organizāciju par 
dotācijas piešķiršanu Eiropas standarta vai 
Eiropas standartizācijas galīgā dokumenta 
projekta izstrādei.

Or. pl

Pamatojums

Paskaidrojuma raksts norāda, ka ir jāpievēršas tādam jautājumam kā laiks, kas patērēts 
standartu sagatavošanai. Optimizācijas procesam būtu jāattiecas uz visām ieinteresētajām 
pusēm. Tādēļ tiek ierosināts laiku, ko atvēl, lai nonāktu pie lēmuma par subsīdiju piešķiršanu, 
samazināt līdz vienam mēnesim (tādam pašam laika posmam, kāds ir Eiropas standartizācijas 
organizāciju rīcībā, lai nonāktu līdz lēmumam par pieteikuma pieņemšanu).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarti IKT jomā Tehniskās specifikācijas IKT jomā

Or. pl

Pamatojums

Satndartus definē saskaņā ar to izcelsmes reģionu vai metodi, ar kādu tie izstrādāti, bet nevis 
saskaņā ar ražošanas nozari. Turklāt trūkst skaidrības par termina „IKT tehniskās 
specifikācijas” nozīmi standarta definīcijā. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PA\884637LV.doc 19/20 PE476.047v02-00

LV

noteiktajām prasībām. noteiktajām prasībām.

2. Lēmumu, kas minēts 1. punktā, pieņem 
saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru; turklāt 
pieņemšanas procesā iekļauj Eiropas 
standartizācijas organizācijas.

Or. pl

Pamatojums

Joprojām nav atrisināts jautajums par IKT standartizācijas leģitimitāti. Pienākumi, kas tiek 
uzlikti konsorcijiem, šķiet ievērojami vājāki par tiem, ko uzliek standartizācijas 
organizācijām. Ja standartizāciju veic standartizācijas organizācijas, tad tai ir priekšrocības, 
ka tiek nodrošināta standartu komplekta kohēzija, kas garantē izstrādājumu un sistēmu 
funkcionālismu. Par šo izšķirošo jautājumu nav nekādas norādes II pielikumā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
IKT standartu izmantošana publiskajā 
iepirkumā
IKT standarti, kas minēti 9. punktā, ir 
vispārējas tehniskās specifikācijas, kas 
minētas Direktīvās 2004/17/EK un 
2004/18/EK un Regulā (EK) 
Nr. 2342/2002.

Or. pl

Pamatojums

Joprojām nav atrisināts jautajums par IKT standartizācijas leģitimitāti. Pienākumi, kas tiek 
uzlikti konsorcijiem, šķiet ievērojami vājāki par tiem, ko uzliek standartizācijas 
organizācijām.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pielāgotu tehnoloģiju attīstībai 
II pielikumā minēto IKT jomas standartu
atzīšanas kritērijus;

b) pielāgotu tehnoloģiju attīstībai 
II pielikumā minēto IKT jomas tehnisko 
specifikāciju atzīšanas kritērijus;

Or. pl

Pamatojums

Lai nodrošinātu terminologisku saskaņotību ar ierosinātajām definīcijām. 

Grozījums Nr. 26

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. Tā sadarbojas ar Eiropas 
standartizācijas organizācijām.

Or. pl

Pamatojums

Komitejas apraksta veids rada bažas, jo tas norāda uz pašreizējā pārredzamības līmeņa 
ievērojamu samazināšanos. Paliek neskaidrs, kādā veidā piedalīsies Eiropas standartizācijas 
orgnizācijas un nacionālās standartizācijas struktūras.


