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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa standardimise tuleviku kohta
(2010/2051(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse avalikku kuulamist Euroopa standardimise tuleviku kohta, mille siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjon korraldas 23. juunil 2010;

– võttes arvesse reageeringut komisjoni konsulteerimisele üldsusega Euroopa 
standardimissüsteemi läbivaatamise asjus (mis toimus 23. märtsist 21. maini 2010);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi mõjuhindamise 
uuringut nn standardimispaketi kohta (9. märts 2010);

– võttes arvesse Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise ekspertide rühma 
(EXPRESS) aruannet pealkirjaga „Standardimine konkurentsivõimelise ja innovaatilise 
Euroopa heaks: visioon aastaks 2020” (veebruar 2010);

– võttes arvesse professor Mario Monti poolt komisjoni presidendile esitatud 9. mai 2010. 
aasta aruannet „A New Strategy for the Single Market”;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse uuringut VKEde juurdepääsu kohta Euroopa standardimisele „Kuidas 
võimaldada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel saada suuremat tulu standarditest 
ja standardimises osalemisest”, mille tellisid Euroopa Standardikomitee (CEN) ja 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi uuringut 
standardimisele juurdepääsu kohta (10. märts 2010);

– võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2009. aasta aruannet direktiivi 98/34/EÜ 
toimimise kohta ajavahemikus 2006–2008 (KOM(2009)0690) ja sellega kaasnevat 
komisjoni talituste töödokumenti (SEC(2009)1704);

– võttes arvesse 3. juuli 2009. aasta valget raamatut „IKT standardimise ajakohastamine 
ELis – edasised sammud” (KOM(2009)0324);

– võttes arvesse nõukogu 25. septembri 2008. aasta järeldusi standardimise ja innovatsiooni 
kohta;

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2008. aasta teatist „Standardimise osakaalu 
suurendamine Euroopa uuendustegevuses” (KOM(2008)0133);

– võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2004. aasta teatist Euroopa standardimise tähtsusest 
Euroopa poliitika ja seadusandluse raames (KOM(2004)0674) ja sellega kaasnevat 
komisjoni talituste töödokumenti „The challenges for European standardisation”;
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– võttes arvesse komisjoni 25. veebruari 2004. aasta teatist keskkonnaaspektide kaasamise 
kohta Euroopa standarditesse (KOM(2004)0130);

– võttes arvesse komisjoni talituste 26. juuli 2001. aasta töödokumenti „European Policy 
Principles on International Standardisation” (SEC(2001)1296);

– võttes arvesse oma 12. veebruari 1999. aasta resolutsiooni komisjoni aruande kohta, mis 
käsitleb Euroopa standardimises uue lähenemisviisi juurutamise tõhusust ja legitiimsust1;

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 1998. aasta aruannet, mis käsitleb Euroopa 
standardimises uue lähenemisviisi juurutamise tõhusust ja legitiimsust 
(KOM(1998)0291);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsust 
nr 1673/2006/EÜ Euroopa standardimise rahastamise kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord3;

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1986. aasta otsust 87/95/EMÜ standardimise kohta 
infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas4;

– võttes arvesse 1991. aasta juuni Viini kokkulepet tehnilise koostöö kohta Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) ja CENi vahel ning 1996. aasta septembri Dresdeni 
kokkulepet tehniliste andmete vahetuse kohta CENELEC ja Rahvusvahelise 
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) vahel;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa standardimissüsteem on olnud ühtse turu saavutamise keskne osa, 
eelkõige tänu standardite kasutamisele olulistes õigusloome valdkondades uue 
lähenemisviisi raames, mis on integreeritud uude õigusraamistikku;

B. arvestades, et kehtiv õigusraamistik on aidanud kaasa Euroopa standardimise edule, 
võimaldades Euroopa standardite arengut, mida vajavad kõik majanduses osalejad, et 
tagada siseturu tõrgeteta toimimine, hõlbustada maailmakaubandust ning tõhustada 
säästvat kasvu ja konkurentsivõimet;

C. arvestades, et Euroopa standardimissüsteem täidab keskset osa Euroopa poliitikas ja 
seadusloomes üha suureneva vajaduse rahuldamisel standardite järele, mis võimaldaksid 
tagada tooteohutust, juurdepääsetavust, innovatsiooni, koostalitlusvõimet ja 
keskkonnakaitset;

                                               
1 EÜT C 150, 28.5.1999, lk 624.
2 ELT L 315, 15.11.2006, lk 9.
3 EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37–48.
4 EÜT L 36, 7.2.1987, lk 31–37.
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D. arvestades, et Monti aruandes ühtse turu uue strateegia kohta rõhutatakse, et Euroopa 
standardimine tuleb läbi vaadata, säilitades kehtiva süsteemi kasud ning leides sobiva 
tasakaalu Euroopa ja siseriikliku mõõtme vahel;

E. arvestades, et Euroopa standardimine peab kohanduma globaliseerumisest, 
kliimamuutusest, uute majandusriikide tärkamisest ja tehnoloogia arengust tulenevate 
probleemidega, et täita ettevõtete ja tarbijate tulevasi vajadusi ning olla võimalikult 
kasulik üldsuse ja ühiskonna eesmärkide saavutamise toetamisel,

Sissejuhatus

1. väljendab rahulolu komisjoni kavatsusega vaadata Euroopa standardimissüsteem läbi, et 
säilitada selle paljusid edukaid elemente, parandada puudusi ja leida sobiv tasakaal 
Euroopa ja siseriikliku mõõtme vahel; toonitab, et kavandatav läbivaatamine peaks 
rajanema kehtiva süsteemi tugevatele külgedele, mis on tugevaks aluseks selle 
edasiarendamisele, ja selle käigus tuleks hoiduda radikaalsetest muudatustest, mis võivad 
kahjustada süsteemi põhiväärtusi;

2. kiidab Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise ekspertide rühma (EXPRESS) 
aruannet; kutsub Euroopa ja siseriiklikke standardimisorganisatsioone, liikmesriike ja 
komisjoni üles rakendama selle rühma strateegilisi soovitusi, et saavutada selline Euroopa 
standardimissüsteem, mis on võimeline täitma ühiskonna ja majanduse vajadusi ning 
säilitama juhtivat rolli ülemaailmses standardimissüsteemis;

3. toonitab, et komisjoni ettepanekuga vaadata Euroopa standardimise kehtiv õigusraamistik 
läbi peab kaasnema strateegiadokument, millega kehtestatakse ulatuslik raamistik 
meetmete võtmiseks Euroopa ja siseriiklikul tasandil, sealhulgas konkreetsed ettepanekud 
nende paranduste kohta, mida ei saa rakendada õigusaktide läbivaatamise abil; rõhutab, et 
selline strateegiadokument ei tohiks piirduda EXPRESSi aruandes sisalduvate 
soovitustega;

4. toetab komisjoni kavatsust integreerida Euroopa standardimise õigusraamistikuga 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete (läbipaistvus, avatus, 
erapooletus, konsensus, tõhusus, otstarbekus ja järjepidevus) lepingu põhimõtted, et 
tugevdada nende kohaldamist Euroopa standardismissüsteemis; 

5. toonitab siiski, et neist põhimõtetest ei piisa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja 
ühiskondlike sidusrühmade – eelkõige nende, kes esindavad tervishoidu ja ohutust, 
tarbijate ja keskkonnaalaseid huve –, esindatuse tagamiseks standardimises; on seepärast 
arvamusel, et tasakaalustatud esindatuse põhimõte on eluliselt oluline lisandus, arvestades 
et kui asjaga on seotud avalik huvi, on ülimalt tähtis arvestada kõikide sidusrühmade 
seisukohti tasakaalustatult, eelkõige selliste standardite arendamisel, mille eesmärk on 
toetada ELi õigusloomet ja poliitikat;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi standardid on aidanud kaasa kaupade kvaliteedi ja 
ohutuse märkimisväärsele paranemisele, ei ole nende kättesaadavus teenuste valdkonnas 
sugugi võrreldav nimetatud sektori majandusliku tähtsuse ja potentsiaaliga; märgib 
eelkõige, et viimastel aastatel teenuste valdkonna jaoks väljatöötatud siseriiklike 
standardite arv ületab tunduvalt samas sektoris väljatöötatud Euroopa standardite arvu;
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7. tunnistab, et teenuste standardid on sageli kooskõlas siseriiklike eripäradega ning nende 
väljatöötamine sõltub turu vajadustest; rõhutab siiski, et direktiiviga 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) ette nähtud Euroopa teenuste standardite väljatöötamine aitab 
kaasa teenuste sektori edasisele ühtlustamisele, suurendab Euroopa teenuste läbipaistvust, 
kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning edendab konkurentsi, innovatsiooni, kaubandustõkete 
vähenemist ja tarbijakaitset;

8. toetab seetõttu komisjoni kavatsust lisada teenuste standardid Euroopa standardimise 
õigusraamistikku, sest see mitte üksnes ei taga kõigist sellistest siseriiklikest teenuste 
standarditest teavitamise, mis võivad osutuda tehnilisteks kaubandustõketeks siseturul, 
vaid võib samuti olla nõuetekohane õiguslik alus, mille tõttu komisjon võib Euroopa 
standardimisorganisatsioonidel – CENil, CENELECil ja Euroopa Telekommunikatsiooni 
Standardiinstituudil (ETSI) – paluda välja töötada standardid teenuste sektoris;

Euroopa standardimissüsteemi mõjuvõimu suurendamine

a) Üldist

9. kinnitab uuesti, et Euroopa standardimine uue lähenemisviisi õigusaktide toetuseks on 
osutunud edukaks ja oluliseks siseturu väljakujundamise vahendiks; märgib, et viimastel 
aastatel on suurenenud standardimisvolituste arv, mis toetavad seadusloomet muudes 
valdkondades kui need, mida hõlmab uus lähenemisviis, mis viitab asjaolule, et kõnealune 
mudel on üle võetud paljudes ELi poliitika valdkondades; on arvamusel, et standardite 
kasutamist oleks soovitav laiendada lisaks ühtsele turule liidu seadusloome ja poliitika 
teistesse valdkondadesse, võttes vastavalt parema õigusloome põhimõtetele arvesse 
asjaomase valdkonna eripära;

10. on jätkuvalt arvamusel, et väga oluline on tõmmata selge joon seadusloome ja 
standardimise vahele, et vältida õigusaktide eesmärkide ja soovitud kaitsetaseme 
väärtõlgendamist; toonitab, et Euroopa seadusandja peab määruse oluliste nõuete 
määratlemisel olema ülimalt valvas ja täpne, samas kui komisjon peab volitustes selgelt ja 
täpselt määratlema standardimise eesmärgid; toonitab, et standardijate osa peaks piirnema 
seadusandja seatud eesmärkide saavutamise tehniliste vahendite määratlemisega, tagades 
samaaegselt kõrgetasemelise kaitse;

11. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja ja rakendaks standardimise poliitika ja tegevuse 
koordineerimise parandatud süsteemi, mis peaks hõlmama kõiki standardimise avaliku 
poliitika tahke alates volituste ettevalmistamisest ja üleandmisest kuni tehnilise komitee 
töö järelevalveni, tagamiseni, et saadud standardid vastavad asjaomase õigusakti olulistele 
nõuetele, ning standardite ametliku vastuvõtmise, avaldamise ja kasutamiseni;

12. toonitab, kui olulised on uue lähenemisviisi konsultandid selleks, et kontrollida, kas 
harmoneeritud standardid täidavad vastavate ELi õigusaktid nõudeid; juhib tähelepanu 
asjaolule, et praegu valivad konsultante Euroopa standardiorganisatsioonid, mille raames 
konsultandid ka toimivad, mis on nendele organisatsioonidele oluline halduskoormus ning 
aeg-ajalt põhjustab sidusrühmadele muret seoses konsulteerimise erapooletuse ja 
sõltumatusega; kutsub seepärast komisjoni üles hindama vajadust olemasoleva korra 
läbivaatamiseks; on lisaks arvamusel, et komisjon peaks kindlaks määrama korra selle 
tagamiseks, et volitatud standardid on kooskõlas ELi poliitika ja õigusaktidega ka 
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väljaspool uut lähenemisviisi;

b) Standardimisele juurdepääsu parandamine

13. tunnistab, et siseriikliku delegatsiooni põhimõte on Euroopa standardimissüsteemi 
nurgakivi, eelkõige CENi ja CENELECi standardite väljatöötamisel; märgib siiski, et 
enamik Euroopa riikide ühiskondlikke sidusrühmi osaleb standardite kehtestamises väga 
vähe või üldse mitte, nagu seda kinnitas uuring standardimisele juurdepääsu kohta;

14. ergutab seetõttu Euroopa ja riiklikke standardiameteid edendama ja hõlbustama kõigi 
huvitatud osapoolte tulemuslikku osalemist standardimises, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) esindajaid, tarbijaid (sealhulgas puudega isikud ja 
ebasoodsas olukorras tarbijad), keskkonnakaitsjaid, ühiskonna huve esindavaid töötajaid 
ja asutusi;

15. toonitab alates 1990. aastast tunnistatud vajadust tagada ühiskondlike sidusrühmade 
otsene osalus Euroopa tasandil, et kajastada nende seisukohti tulemuslikumalt, arvestades 
et nad on siseriiklikes tehnilistes komiteedes alaesindatud; kinnitab, et kuna ühiskondlike 
sidusrühmade osalemiseks siseriiklikul tasandil on tehtud vähe edusamme, tuleb säilitada 
selliste sidusrühmade esindamiseks asutatud Euroopa organisatsioonide rahalist ja 
poliitilist tuge vähemalt aastani 2020;

16. on seisukohal, et nimetatud Euroopa organisatsioonid peavad saavutama Euroopa 
standardiorganisatsioonide seas jõulisema rolli; piiramata siseriikliku delegatsiooni 
põhimõtte kohaldamist, soovitab anda kõikidele sellistele organisatsioonidele hääleõigus 
Euroopa standardiorganisatsioonide tehnilistes organites, tingimusel et nad on Euroopa 
standardiorganisatsioonide assotsieerunud liikmed või koostööpartnerid ning on osalenud 
vastavas töös tehnilisel tasandil; on arvamusel, et sellistele organisatsionidele tuleks 
samadel tingimustel anda sümboolne hääleõigus standardite ametlikul vastuvõtmisel, mida 
ei tuleks tingimata lugeda hääletamistulemuste hulka, vaid mis näitaks toetust asjaomasele 
standardile kõigi sidusrühmade seas;

17. väljendab rahulolu hiljutise arenguga Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO), 
eelkõige mudeliga, mida kasutati sotsiaalset vastutust käsitleva ISO 26000 standardi 
väljatöötamisel, mille raames riiklikel standardiametitel oli õigus nimetada vastavasse 
töörühma üks esindaja kõigist kindlaksmääratud kuuest sidusrühma kategooriast (tööstus, 
tarbijad, valitsus, ametiühingud, valitsusvälised organisatsioonid, nn SSRO – teenindus, 
tugi, teadusuuringud jm);

18. on arvamusel, et sarnane kord, millega luuakse ettemääratud arv kohti mitmesuguste 
sidusrühmade organisatsioonide jaoks, oleks oluline edasiminek võrreldes ELi poliitika ja 
seadusloome toetuseks mõeldud standardite väljatöötamise tavapärase protsessiga; jääb 
seisukohale, et vaatamata praegustele raskustele sellise paljudest sidusrühmadest 
koosneva mudeli üldiselt kasutatavaks muutmisega võiksid Euroopa 
standardiorganisatsioonid seda lähenemisviisi viivitamata uurida kui alternatiivi 
standardite väljatöötamisele avalikku huvi pakkuvates valdkondades, et tagada 
tasakaalustatud otsuste tegemine; teeb ettepaneku, et 98/34 komitee (või selle järglane) 
peaks volituste kaalumisel otsustama, kas kasutada seda alternatiivset mudelit, kui 
kõnealune standard vajab olulisel määral laialdast sidusrühmade osalust; toonitab, et 
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niisugune mudel ei mõjutaks siseriikliku delegatsiooni põhimõtet, sest töös olevat 
standardit uuriksid edasi riiklikud peegelkomiteed ning selle võtaksid kaalutud 
hääletamisega vastu riiklikud standardiametid;

c) Siseriikliku delegatsiooni põhimõtte tugevdamine

19. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi riiklikud standardiametid moodustavad Euroopa 
standardimissüsteemi keskse osa, erinevad nad üksteisest märkimisväärselt nii vahendite, 
tehnilise kompetentsuse kui ka sidusrühmade kaasatuse poolest standardimisse; toonitab, 
et olemasolev ebavõrdsus põhjustab olulist tasakaalustamatust nende tulemuslikus 
osalemises Euroopa standardimissüsteemis;

20. palub komisjonil ja Euroopa standardiorganisatsioonidel edendada koolituskavasid ning 
võtta kõik vajalikud meetmed, et võimaldada nõrgematel riiklikel standardiametitel, kel 
hetkel puudub tehnilise komitee sekretariaat, aktiivsemat osalemist standardimises;

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid kõigi oluliste sidusrühmade tõhusa esindatuse 
riiklikes tehnilistes komiteedes, kehtestades selleks järelevalve- ja aruandlusmehhanismid 
ning vajaduse korral andes rahalist toetust nõrgematele ühiskondlikele sidusrühmadele, et 
hõlbustada nende osalust;

22. peab kahetsusväärseks, et enamiku liikmesriikide ametiasutused on vähe huvitatud 
standardite väljatöötamisest, kuigi standardimine on oluline vahend seadusloome ja 
avaliku poliitika toetamiseks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja eelkõige 
turujärelevalveasutused saadaksid esindajaid kõikidesse riiklikesse tehnilistesse 
komiteedesse, kus kajastatakse ELi poliitika ja seadusloome toetuseks mõeldud 
standardite väljatöötamist; rõhutab, et riiklike ametiasutuste osalemine standardite 
väljatöötamist käsitlevas arutelus on murrangulise tähtsusega seadusloome 
nõuetekohaseks toimimiseks uue lähenemisviisiga hõlmatud valdkondades ning 
harmoneeritud standardite kohta tagantjärele esitatavate ametlike vastuväidete 
vältimiseks;

d) Standarditele juurdepääsu lihtsustamine

23. kordab uuesti, et kuigi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad moodustavad Euroopa 
majanduse selgroo, ei ole nende osalemine standardimises alati võrreldav nende 
majandusliku tähtsusega; toonitab, et standardid tuleb kavandada ja kohandada, võttes 
arvesse VKEde omadusi ja keskkonda, eelkõige väikeste, mikro- ja käsitööettevõtjate 
puhul; väljendab heameelt Euroopa ja riiklike standardiametite hiljutiste algatuste üle, 
mille eesmärk oli rakendada soovitusi, mis esitati uuringus VKEde juurdepääsu kohta 
Euroopa standardimisele; toonitab, et tuleb võtta täiendavad meetmed tagamaks VKEde 
täielik osalus standardite väljatöötamises ja neile piisav juurdepääs;

24. on endiselt seisukohal, et kasutajate juurdepääs Euroopa standarditele, mis on välja 
töötatud, et toetada ELi poliitikat ja seadusloomet, on oluline küsimus ja seda tuleb edasi 
uurida; on arvamusel, et hinnakehtestamise eri süsteeme tuleb kaaluda erasektori / 
tööstusstandardite ja harmoneeritud / volitatud standardite seisukohast; kutsub eelkõige 
riiklikke standardiameteid üles vähendama kulusid erimäärade ning vähendatud hinnaga 
standardipakettide pakkumise abil, ja uurima täiendavaid viise juurdepääsu 
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parandamiseks, eelkõige VKEde jaoks;

25. rõhutab, et standardid peavad olema mõistetavad ja lihtsasti kasutatavad, et kasutajad 
saaksid neid paremini rakendada; peab oluliseks vajaduse korral vähendada ülemääraseid 
standarditevahelisi ristviiteid ning tegeleda praeguste raskustega, mis on seotud teatava 
toote või protsessi jaoks oluliste standardirühmade kindlaksmääramisega; palub riiklikel ja 
Euroopa standardiametitel ning kutseühingutel anda standardite kasutamise kohta 
kasutajasõbralikke juhtnööre;

Standardimine innovatsiooni ja jätkusuutliku konkurentsivõime toetuseks globaliseerunud 
keskkonnas

26. tunnistab, et kuigi standardimine võib oluliselt lihtsustada uute tehnoloogiate kasutamist, 
on teadus- ja arendustegevuse tulemuste ülekandmisel standardite väljatöötamisse 
märkimisväärne lõhe; toonitab, et tuleb parandada standardijate, novaatorite, akadeemilise 
maailma ja teadlaskonna vahelist koostööd ja teadlikkust; rõhutab, et uute teadmiste, 
eelkõige riigi toetatud teadus- ja uuenduskavadest pärinevate teadmiste lisamine 
standarditesse edendab innovatsiooni ja konkurentsivõimet;

27. kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa standardeid riigihangetes, et parandada avalike 
teenuste kvaliteeti ja toetada uuenduslikke tehnoloogiaid; toonitab siiski, et standardite 
kasutamine ei tohi põhjustada lisatõkkeid, eelkõige väikeettevõtetele, kes püüavad osaleda 
riigihankemenetlustes;

28. tunnistab, et foorumid ja konsortsiumid aitavad standardimissüsteemile oluliselt kaasa, 
pakkudes ülemaailmse tähtsusega spetsifikatsioone, mis arvestavad sagedamini 
uuenduslike tehnoloogiatega; juhib tähelepanu asjaolule, et info- ja 
sidetehnoloogiasektoris on paljud foorumid ja konsortsiumid arenenud ülemaailmseteks 
organisatsioonideks, kes toodavad laialdaselt rakendatavaid spetsifikatsioone avatud, 
läbipaistva ja konsensusel rajaneva arendustegevuse alusel; on arvamusel, et Euroopa 
standardiorganisatsioonid ning foorumid ja konsortsiumid peavad leidma koostööviisi 
tegevuse kavandamiseks, edastades standardid kõige asjakohasemale tasandile, kas 
rahvusvahelisele või Euroopa tasandile, et tagada sidusus ja vältida killustumist või 
dubleerimist; kutsub Euroopa standardiorganisatsioone üles töötama välja ja rakendama 
parandatud mehhanismi foorumite ja konsortsiumite spetsifikatsioonide vastuvõtmiseks 
Euroopa standarditena, mis ei tohiks piirata võimalust esitada neid otse rahvusvahelistele 
standardiorganisatsioonidele ülemaailmsema staatuse saavutamiseks;

29. rõhutab vajadust säilitada ja tugevdada Euroopa positsiooni rahvusvahelises standardimise 
keskkonnas, et edendada tõeliselt ülemaailmse tähtsusega rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamist, lihtsustada kaubandust ja suurendada Euroopa konkurentsivõimet; 

30. nõuab, et Euroopa sidusrühmad ja riiklikud standardiametid pühenduksid uuesti 
rahvusvahelisele standardimisele, et kasutada ära Euroopa juhtivat positsiooni ja 
saavutada ülemaailmsel turul esimese turuletulija eelised; toonitab vajadust parema 
koostöö järele rahvusvahelises standardimises Euroopa sidusrühmade ja riiklike 
standardiametite vahel tehnilisel ja poliitilisel tasandil;

°
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°       °
31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

I. Taust

Käesoleva raporti eesmärk on aidata kaasa jätkuvale arutelule Euroopa standardimissüsteemi 
läbivaatamise üle.

Euroopa Komisjon töötab praegu nn standardimispaketiga, mis hõlmab õigusakti 
ettepanekuid, mille eesmärk on vaadata läbi Euroopa standardimise kehtiv õigusraamistik1, ja 
koondteatist, milles esitatakse järgmise kümne aasta standardimise poliitika. 

Standardimispaketi ettevalmistusel on komisjon palunud peamistel ekspertidel anda 
strateegilisi soovitusi. Eksperdid on koondunud Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise 
ekspertide rühma (EXPRESS), kes edastas oma soovitused 2010. aasta veebruaris aruandes 
„Standardimine konkurentsivõimelise ja innovaatilise Euroopa heaks: visioon aastaks 2020”. 

Komisjon korraldas Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise asjus samuti 
konsulteerimise üldsusega (23. märts – 21. mai 2010) ning tellis mõjuhindamise uuringu (9. 
märts 2010). Tulevane standardimispakett põhineb ka 3. juuli 2009. aasta valgel raamatul 
„IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud”.

II. Raportööri üldmärkused

Raportöör väljendab rahulolu komisjoni kavatsusega vaadata Euroopa standardimissüsteem 
läbi, et säilitada selle paljusid edukaid elemente, parandada puudusi ning leida sobiv tasakaal 
Euroopa ja siseriikliku mõõtme vahel.  

Tuleb toonitada, et kavandatav läbivaatamine peaks rajanema kehtiva süsteemi tugevatele 
külgedele, mis on tugevaks aluseks selle edasiarendamisele, ja selle käigus tuleks hoiduda 
radikaalsetest muudatustest, mis võivad kahjustada süsteemi põhiväärtusi. Sellega seoses ei 
ole raportöör nõus mitme komisjoni mõjuhindamise uuringus sisalduva poliitika võimalusega, 
mis tähendaksid süsteemi täielikku muutmist.

Raporti koostamisel võttis raportöör arvesse EXPRESSi aruande leide, mis sisaldavad 
paljusid olulisi soovitusi. Raportöör märgib siiski, et EXPRESSil ei ole alati õnnestunud 
esitada algupäraseid soovitusi või jõuda üksmeelele põhiküsimustes, mille peamiseks 
põhjuseks on rühma liikmete erinevad ja aeg-ajalt vastuolulised seisukohad. 

Raportöör võttis samuti arvesse reageeringuid komisjoni konsulteerimisele üldsusega Euroopa 

                                               
1 – nõukogu 22. detsembri 1986. aasta otsus 87/95/EMÜ standardimise kohta infotehnoloogia ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1673/2006/EÜ Euroopa 
standardimise rahastamise kohta
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standardimissüsteemi läbivaatamise asjus ning avalikku kuulamist Euroopa standardimise 
tuleviku kohta, mille siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon korraldas 23. juunil 2010. 

Ka oli raportööril siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni delegatsioonis võimalik kohtuda 
rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide esindajatega visiidi ajal Genfi (25.–26. mai 
2010) ning ta konsulteeris laialdaselt standardite väljatöötamises osalevate Euroopa ja riiklike 
standardiametite ja peamiste sidusrühmadega. 

III. Raportööri üldine seisukoht

Ühtse turu täielikku potentsiaali ei ole võimalik avada ilma tänapäevase standardimiseta. 
Euroopa standardimissüsteem on täitnud keskset osa ühtse turu saavutamisel, eelkõige tänu 
standardite kasutamisele olulistes õigusloome valdkondades uue lähenemisviisi raames. 
Sellise seadusloome tehnika abil on vastu võetud innovatsioonialteid õigusakte, mille puhul 
töötavad juriidiliste nõuete järgimist võimaldava tehnilise spetsifikatisooni välja huvitatud 
osapooled ning mida ajakohastatakse vastavalt tehnika tasemele. Vastastikku kokkulepitud 
vabatahtlikud standardid on võimaldanud paremat õigusloomet, ergutanud ärialast 
konkurentsivõimet ja kõrvaldanud kaubandustõkkeid. 

Standardimisel on keskne osa Euroopa poliitikas ja seadusloomes üha suurenevate vajaduste 
toetamisel standardite järele, mis võimaldaksid tagada tooteohutust, juurdepääsetavust, 
innovatsiooni, koostalitlusvõimet ja keskkonnakaitset. Raportöör märgib, et standardite arv, 
mis toetavad õigusloomet rohkem kui uus lähenemisviis ette näeb, on viimastel aastatel 
kasvanud, mis näitab, et see mudel on võetud kasutusele Euroopa poliitika paljudes 
valdkondades. Standardite kasutamist liidu õigusloome ja poliitika uutes valdkondades on 
soovitav laiendada, võttes arvesse asjaomaste valdkondades eripära vastavalt parema 
õigusloome põhimõtetele. 

Raportöör on käesolevasse raporti projekti lisanud mitu konkreetset soovitust liikmesriikidele, 
komisjonile ning Euroopa ja riiklikele standardiametitele, et suurendada Euroopa 
standardimissüsteemi mõjuvõimu. Tuleks toonitada, et paljud neist ettepanekutest kehtivad 
eelkõige harmoneeritud või volitatud standardite puhul, mille eesmärk on toetada ELi 
õigusloomet ja poliitikat, ja mis seetõttu avavad tee avaliku huvi juurde. 

Käesolevas seletuskirjas sooviks raportöör keskenduda raporti teatavatele soovitustele, et 
hõlbustada arutelu parlamendikomisjonis.

Siseriikliku delegatsiooni põhimõtte tugevdamine

Kuigi riiklikud standardiametid moodustavad Euroopa standardimissüsteemi keskse osa, 
erinevad nad üksteisest märkimisväärselt nii vahendite, tehnilise kompetentsuse kui ka 
sidusrühmade kaasatuse poolest. Selline ebavõrdsus põhjustab olulist tasakaalustamatust 
nende osalemises Euroopa standardimissüsteemis. Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 
standardimisorganisatsioonid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada 
nõrgematel riiklikel standardiametitel aktiivsemat osalemist standardimises. 

Samuti tuleb toonitada, et enamiku liikmesriikide ametiasutused on vähe huvitatud standardite 
väljatöötamisest, kuigi standardimine on oluline vahend seadusloome ja avaliku poliitika 
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toetamiseks. Liikmesriigid ja eelkõige turujärelevalveasutused peaksid saatma esindajaid 
kõikidesse riiklikesse tehnilistesse komiteedesse, kus kajastatakse ELi poliitika ja 
seadusloome toetuseks mõeldud standardite väljatöötamist. 

Siseriikliku delegatsiooni põhimõte on Euroopa standardimissüsteemi nurgakivi, eelkõige 
CENi ja CENELECi standardite väljatöötamisel. Seepärast tuleks toonitada, et enamik 
Euroopa riikide ühiskondlikke sidusrühmi osaleb standardite kehtestamises väga vähesel 
määral või üldse mitte, nagu seda kinnitas uuring standardimisele juurdepääsu kohta.

Riiklik tarbijaekspertiis standardimises – välja arvatud mõned märkimisväärsed erandid – on 
harilikult killustunud paljude ametite vahel või puudub hoopiski, samas võib aga nendes 
vähestes riikides, kus tarbijate osalus on tulemuslik riigi tasandil, nende arvamus riigi 
seisukohavõtu väljatöötamisel välja jääda. Olukord on veelgi vähem rahuldav 
keskkonnakaitse huvisid esindavate sidusrühmade puhul: praegu on ainult kaks liikmesriiki, 
kus keskkonnakaitseorganisatsioonid aitavad standardite kehtestamisele järjekindlalt kaasa. 

Liikmesriigid peaksid tagama kõigi oluliste sidusrühmade tõhusa esindatuse riiklikes 
tehnilistes komiteedes, kehtestades selleks järelevalve- ja aruandlusmehhanismid ning 
vajaduse korral andes rahalist toetust nõrgematele ühiskondlikele sidusrühmadele, et 
hõlbustada nende osalust.

Standardimisele juurdepääsu parandamine

Tervishoiu ja ohutuse, tarbijate ja keskkonnakaitse huvisid esindavate sidusrühmade 
osalemine annab süsteemile olulise tõhususe ja legitiimsuse aspekti, parandab konsensuse 
kvaliteeti ja muudab Euroopa standardid esindavamaks.

Ühiskondlikke huvisid esindavad Euroopa organisatsioonid peavad seega saavutama 
tugevama osakaalu Euroopa standardimisorganisatsioonides, et paremini kajastada vastavate 
sidusrühmade huve, kes riigi tasandil on endiselt nõrgad. See võiks hõlmata hääleõigust, 
tingimusel et nad on Euroopa standardimisorganisatsioonide assotsieerunud liikmed või 
koostööpartnerid ja osalenud vastavas tööküsimuses tehnilisel tasandil.

Sellega seoses on oluline element alternatiivse süsteemi sisseviimine, mis võiks tagada 
kõikide sidusrühmade tasakaalustatuma esindatuse standardimisprotsessis. Raportöör 
väljendab rahulolu hiljutise arenguga Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO), 
eelkõige mudeliga, mida kasutati sotsiaalset vastutust käsitleva ISO 26000 standardi 
väljatöötamisel, mille raames riiklikel standardiametitel oli õigus nimetada vastavasse 
töörühma üks esindaja kõigist kindlaksmääratud kuuest sidusrühma kategooriast. Sarnast 
korda, millega luuakse ettemääratud arv kohti mitmesuguste sidusrühmade organisatsioonide 
jaoks, võiks kasutada alternatiivina Euroopa standardite kavandamisel valdkondades, mis 
pakuvad erakorralist avalikku huvi. 

Standarditele juurdepääsu lihtsustamine

Kuigi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad Euroopa majanduse 
selgroo, ei ole nende osalemine standardimises alati võrreldav nende majandusliku tähtsusega. 
Lisaks ei kavandata ja kohandata standardeid alati nii, et võtta arvesse VKEde omadusi ja 
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keskkonda, eelkõige väikeste, mikro- ja käsitööettevõtjate puhul. Seepärast on oluline tagada 
standardite kõikehõlmavus ja hõlpsasti kasutatavus, et kõik kasutajad saaksid neid paremini 
rakendada. Tuleks võtta meetmed tagamaks, et VKEd saavad täielikult osaleda standardite 
väljatöötamises ning et neil oleks standarditele lihtsam ja vähem kulukas juurdepääs. 

Standardimine teenuste valdkonnas

Standardid on aidanud kaasa kaupade kvaliteedi ja ohutuse märkimisväärsele paranemisele, 
kuid nende kättesaadavus teenuste valdkonnas jääb maha nimetatud sektori majanduslikust 
tähtsusest ja potentsiaalist. Kuigi teenuste standardid vastavad sageli riigi eripäradele ning 
nende väljatöötamine on seotud turuvajadustega, aitab direktiiviga 2006/123/EÜ (teenuste 
kohta siseturul) ette nähtud Euroopa teenuste standardite väljatöötamine kaasa teenuste 
sektori edasisele ühtlustamisele, suurendab Euroopa teenuste läbipaistvust, kvaliteeti ja 
konkurentsivõimet ning edendab konkurentsi, innovatsiooni, kaubandustõkete vähenemist ja 
tarbijakaitset.

Standardimine innovatsiooni toetuseks

Kuigi standardimine võib oluliselt lihtsustada uute tehnoloogiate kasutamist, on teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste ülekandmisel standardite väljatöötamisse märkimisväärne lõhe. 
Seepärast tuleb parandada standardijate, novaatorite, akadeemilise maailma ja teadlaskonna 
vahelist koostööd ja teadlikkust. Uute teadmiste, eelkõige riigi toetatud teadus- ja 
uuenduskavadest pärinevate teadmiste lisamine standarditesse edendab innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet. Euroopa peaks samuti olema aktiivsem koostalitluslike standardite 
edendamisel kogu ELis uuenduslike toodete ja tehnoloogiate jaoks, näiteks süsinikuvaese 
majanduse ning IKT teenuste ja tehnoloogia valdkonnas.

Standardimine globaliseerunud maailmas

Euroopa standardimissüsteemis tunnistatakse rahvusvaheliste standardite esmatähtsust. 
Euroopa standardid on aga hädavajalikud, kui rahvusvahelised standardid puuduvad või nad 
ei vasta piisavalt Euroopa vajadustele, eelkõige Euroopa poliitikas ja õigusloomes kindlaks 
määratud vajadustele. Euroopa peaks tugevdama oma positsiooni rahvusvahelises 
standardimise keskkonnas, et edendada tõeliselt ülemaailmse tähtsusega standardite 
väljatöötamist, lihtsustada kaubandust ja suurendada Euroopa konkurentsivõimet. Lisaks 
võiks Euroopa oma regulatiivses kaubandusega seotud koostöös ELi kaubanduspartneritega 
edendada uue lähenemisviisi metoodikat või sellele vastavaid standarditega arvestavaid 
reguleerivaid mudeleid. 

IV. Kokkuvõte

Raportöör sooviks korrata, et jätkuv arutelu Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise üle 
peaks rajanema kehtiva süsteemi tugevatele külgedele, mis on tugevaks aluseks selle 
edasiarendamisele, ja selle käigus tuleks hoiduda radikaalsetest muudatustest, mis võivad 
kahjustada süsteemi põhiväärtusi. Selles vaimus esitab ta mitu ettepanekut eesmärgiga 
parandada süsteemi selle praegustes raamides ning ootab täiendavaid soovitusi.


