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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0315),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0150/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. september 2011. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa standardimine aitab parandada 
ettevõtete konkurentsivõimet, hõlbustades 
eelkõige kaupade ja teenuste vaba 
liikumist, võrkude koostalitlusvõimet, 
kommunikatsiooni, tehnika arengut ja 
innovatsiooni. Standardid avaldavad 

(2) Euroopa standardimine aitab parandada 
ettevõtete konkurentsivõimet, hõlbustades 
eelkõige kaupade ja teenuste vaba 
liikumist, võrkude koostalitlusvõimet, 
kommunikatsiooni, tehnika arengut ja 
innovatsiooni. Euroopa standardimine 

                                               
1 ELT C376, 22.12.2011, lk 69.
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majandusele tavaliselt märkimisväärselt 
soodsat mõju, soodustades näiteks siseturu 
majanduslikku põimumist, uute ja 
parandatud toodete/turgude 
väljaarendamist ning parandades 
tarnetingimusi. Standardite kasutamine 
suurendab seega tavaliselt konkurentsi ning 
vähendab toodangu ja müügiga seotud 
kulusid, tuues kasu majandusele tervikuna. 
Standarditega saab hoida ja parandada 
kvaliteeditaset, anda teavet ning tagada 
koostalitlusvõime ja kokkusobivuse, 
suurendades seeläbi väärtust tarbijate 
jaoks.

tugevdab Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet maailma tasandil, 
juhul kui see kehtestatakse 
kooskõlastatult rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega, nimelt 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
(ISO) ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliiduga (ITU).
Standardid avaldavad majandusele 
tavaliselt märkimisväärselt soodsat mõju, 
soodustades näiteks siseturu majanduslikku 
põimumist, uute ja parandatud 
toodete/turgude väljaarendamist ning 
parandades tarnetingimusi. Standardite 
kasutamine suurendab seega tavaliselt 
konkurentsi ning vähendab toodangu ja 
müügiga seotud kulusid, tuues kasu 
majandusele tervikuna. Standarditega saab 
hoida ja parandada kvaliteeditaset, anda 
teavet ning tagada koostalitlusvõime ja 
kokkusobivuse, suurendades seeläbi 
väärtust tarbijate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa standardeid peaksid ka 
edaspidi vastu võtma Euroopa 
standardiorganisatsioonid: Euroopa 
Standardikomitee (CEN), Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite Instituut 
(ETSI).

(3) Euroopa standardimissüsteem peaks 
jätkuvalt lähtuma niisugustest 
põhimõtetest nagu läbipaistvus, avatus, 
erapooletus, konsensus, hooldus, 
kättesaadavus, kvaliteet, stabiilsus, 
tõhusus, sõltumatus erihuvidest, vastavus 
turu vajadustele, sidusus ja vajaduse 
korral riiklik esindatus otsuste 
langetamisel. Euroopa standardeid peaksid 
ka edaspidi vastu võtma Euroopa 
standardiorganisatsioonid: Euroopa 
Standardikomitee (CEN), Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite Instituut 
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(ETSI).

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Standardid aitavad Euroopa poliitikal 
tulla toime selliste oluliste ühiskondlike 
ülesannetega nagu kliimamuutus, 
ressursside säästev kasutamine, 
elanikkonna vananemine ja üldine 
innovatsioon. Edendades neil laienevatel
turgudel toodete ja tehnoloogiate Euroopa 
ja rahvusvahelisi standardeid, võib 
Euroopa luua oma ettevõtete jaoks 
konkurentsieelise ja soodustada 
kaubavahetust.

(12) Standardid aitavad Euroopa poliitikal 
tulla toime selliste oluliste ühiskondlike 
ülesannetega nagu kliimamuutus, 
ressursside säästev kasutamine, 
elanikkonna vananemine, sotsiaalne 
kaasatus ja üldine innovatsioon. 
Edendades neil laienevatel turgudel toodete 
ja tehnoloogiate Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid, võib Euroopa luua oma 
ettevõtete jaoks konkurentsieelise ja 
soodustada kaubavahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Standardid on ettevõtjatele, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele oluline töövahend, kuid nood
ei ole standardimissüsteemi piisavalt 
kaasatud ja seega on oht, et standardid ei 
arvesta VKEde vajaduste ja huvidega.
Seetõttu on oluline suurendada nende 
esindatust ja osalemist
standardimisprotsessis, eriti tehnilistes 
komiteedes.

(13) Standardid on ettevõtjate, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime jaoks oluline 
töövahend, kuid nood on alaesindatud ega
ole standardimissüsteemi piisavalt kaasatud 
ja seega on oht, et standardid ei arvesta 
VKEde vajaduste ja huvidega. Seepärast 
on vaja suurendada VKEde osalemist 
riiklikul tasandil, kus nad saavad tänu 
madalamatele kuludele ja keelebarjääri 
puudumisele tulemuslikumalt tegutseda, 
kooskõlas riikliku delegatsiooni 
põhimõttega. Seetõttu on oluline, et 
käesolev määrus suurendaks nende 
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esindatust ja osalemist riikide tehnilistes 
komiteedes ja tagaks neile tõhusa 
juurdepääsu standarditele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa standardid on VKEde 
konkurentsivõime seisukohast eluliselt 
olulised, kuid samas on VKEd 
standardimistegevuses üldiselt 
alaesindatud, seda eelkõige Euroopa
tasandil. Seega peaks käesolev määrus 
tagama, et VKEd oleksid Euroopa 
standardimisprotsessis asjakohaselt
esindatud vajaliku kvalifikatsiooniga 
üksuse näol.

(14) Euroopa standardid on VKEde 
konkurentsivõime seisukohast eluliselt 
olulised, kuid samas on VKEd Euroopa
standardimistegevuses üldiselt 
alaesindatud. Seepärast peaksid Euroopa
tehnilistesse komiteedesse kuuluvad 
riikide delegaadid esindama VKEde huve 
süstemaatilisemalt ja tõhusamalt. Lisaks
peaks käesolev määrus tagama, et VKEd
osaleksid Euroopa standardimisprotsessis 
asjakohaselt üksusega, mis on VKEde ja 
nende organisatsioonidega riigi tasandil 
piisavalt tihedas kontaktis ja esindab neid 
nõuetekohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Enamiku liikmesriikide 
ametiasutused on vähe huvitatud 
standardite väljatöötamisest, kuigi 
standardimine on oluline vahend liidu 
poliitika ja õiguse toetamiseks. Seepärast 
peaks käesolev määrus kindlustama 
ametiasutuste osalemise kõikides 
tehnilistes komiteedes, kus kajastatakse 
Euroopa standardite väljatöötamist ja 
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läbivaatamist. Riikide ametiasutuste 
osalemine standardite väljatöötamises on 
eriti murrangulise tähtsusega õigusloome 
nõuetekohaseks toimimiseks uue 
lähenemisviisiga hõlmatud valdkondades 
ning ühtlustatud standardite kohta 
tagantjärele esitatavate ametlike 
vastuväidete vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui võimalik, tuleks standardites 
arvestada sellega, milline on toote või 
teenuse keskkonnamõju kogu tema 
olelusringi jooksul. Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus on välja 
töötanud olulised ja üldsusele 
kättesaadavad vahendid sellise mõju 
hindamiseks kogu olelustsükli ajal.

(16) Kui võimalik, tuleks standardites 
arvestada sellega, milline on toote või 
teenuse keskkonnamõju kogu tema 
olelusringi jooksul. Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus on välja 
töötanud olulised ja üldsusele 
kättesaadavad vahendid sellise mõju 
hindamiseks kogu olelustsükli ajal. Niisiis 
peaks käesolev määrus tagama, et 
Teadusuuringute Ühiskeskusel on 
Euroopa standardimissüsteemis aktiivne 
roll.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjoni ja Euroopa 
standardimissüsteemi vahelise koostöö 
elujõulisus eeldab tulevaste standardite 
koostamise taotluste hoolikat kavandamist. 
Sellist kavandamist saaks parandada 
eelkõige huvitatud poolte panuse kaudu. 
Direktiiviga 98/34/EÜ on juba ette nähtud 

(17) Komisjoni ja Euroopa 
standardimissüsteemi vahelise koostöö 
elujõulisus eeldab tulevaste standardite 
koostamise taotluste hoolikat kavandamist. 
Sellist kavandamist saaks parandada 
eelkõige huvitatud poolte panuse kaudu. 
Direktiiviga 98/34/EÜ on juba ette nähtud 
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võimalus taotleda Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt Euroopa 
standardite väljatöötamist ja seega on 
otstarbekas parandada kõnealust 
kavandamist ja muuta see selgemaks 
aastase töökavaga, mis peaks sisaldama 
ülevaadet kõigist standardite koostamise 
taotlustest, mille komisjon kavatseb 
Euroopa standardiorganisatsioonidele 
esitada.

võimalus taotleda Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt Euroopa 
standardite väljatöötamist ja seega on 
otstarbekas parandada kõnealust 
kavandamist ja muuta see selgemaks 
aastase töökavaga, mis peaks sisaldama 
ülevaadet kõigist standardite koostamise 
taotlustest, mille komisjon kavatseb 
Euroopa standardiorganisatsioonidele 
esitada. Kuna aga standardid on peamiselt 
turuga seotud vahend, tuleb Euroopa 
standardimise aastase töökava 
väljatöötamisel tagada kõrgetasemeline 
koostöö Euroopa 
standardiorganisatsioonide ja komisjoni 
vahel, tagamaks, et standardid, mida 
komisjoni kavatseb Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt taotleda, 
lähtuksid turust.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Oluline on ka, et komisjon ja 
Euroopa standardiorganisatsioonid enne 
uue standardi taotluse esitamist omavahel 
põhjalikumalt konsulteeriksid, mis 
võimaldaks Euroopa 
standardiorganisatsioonidel analüüsida 
kavandatud teema asjakohasust turgudel, 
tagada selle piirdumine tehniliste 
vahendite määratlemisega seadusandja 
seatud poliitikaeesmärkide saavutamiseks 
ja vastata kiiremini, kas nad suudavad 
palutud standardimistööd teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Et kiirendada standardimisprotsessi 
ja lihtsustada kõikide huvitatud osapoolte 
osalemist selles, peaksid Euroopa ja 
riikide standardiorganisatsioonid 
kasutama oma töös võimalikult tõhusalt 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riiklikud ametiasutused peaksid kõiki 
asjakohaseid standardeid võimalikult palju 
ära kasutama riistvara, tarkvara ja 
infotehnoloogia teenuste ostmisel, valides 
näiteks standardid, mida saavad rakendada 
kõik asjast huvitatud tarnijad; sellega 
suurendatakse konkurentsi ja vähendatakse 
seotust ainult ühe tarnijaga. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta on sätestatud, et 
riigihangete puhul määratletakse tehnilised 
spetsifikatsioonid, tuginedes Euroopa 
standardid ülevõtnud siseriiklikele 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
kinnitustele, ühistele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, rahvusvahelistele 

(19) Riiklikud ametiasutused peaksid kõiki 
asjakohaseid tehnilisi kirjeldusi
võimalikult palju ära kasutama riistvara, 
tarkvara ja infotehnoloogia teenuste 
ostmisel, valides näiteks tehnilised 
kirjeldused, mida saavad rakendada kõik 
asjast huvitatud tarnijad; sellega 
suurendatakse konkurentsi ja vähendatakse 
seotust ainult ühe tarnijaga. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivis 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta on sätestatud, et 
riigihangete puhul määratletakse tehnilised 
kirjeldused, tuginedes Euroopa standardid 
ülevõtnud siseriiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele kinnitustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
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standarditele, muudele Euroopa 
standardiorganisatsioonide kehtestatud 
tehnilistele kontrollsüsteemidele, või juhul, 
kui need puuduvad, projekteerimise, 
arvestusmeetodi ning tööde teostamise ja 
toodete kasutamisega seotud siseriiklikele 
standarditele, siseriiklikele tehnilistele 
kinnitustele või siseriiklikele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele või samaväärsetele 
materjalidele. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardeid koostavad sageli aga hoopis 
teised standardite koostamisega tegelevad 
organisatsioonid ning need ei kuulu ühtegi 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
sätestatud standardite või kinnituste 
kategooriasse. Seepärast tuleb ette näha 
võimalus, et riigihangete tehnilised 
kirjeldused võiksid viidata info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standarditele, et käia kaasas selle 
valdkonna kiire arenguga, soodustada 
piiriüleste teenuste pakkumist, julgustada 
konkurentsi ja edendada koostalitlusvõimet 
ja innovatsiooni.

standarditele, muudele Euroopa 
standardiorganisatsioonide kehtestatud 
tehnilistele kontrollsüsteemidele, või juhul, 
kui need puuduvad, projekteerimise, 
arvestusmeetodi ning tööde teostamise ja 
toodete kasutamisega seotud siseriiklikele 
standarditele, siseriiklikele tehnilistele 
kinnitustele või siseriiklikele tehnilistele 
kirjeldustele või samaväärsetele 
materjalidele. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
tehnilisi kirjeldusi koostavad sageli aga 
hoopis teised standardite koostamisega 
tegelevad organisatsioonid ning need ei 
kuulu ühtegi direktiivides 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ sätestatud standardite või 
kinnituste kategooriasse. Seepärast tuleb 
ette näha võimalus, et riigihangete 
tehnilised kirjeldused võiksid viidata info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna tehnilistele kirjeldustele, et käia 
kaasas selle valdkonna kiire arenguga, 
soodustada piiriüleste teenuste pakkumist, 
julgustada konkurentsi ja edendada 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Mõningate info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardite väljatöötamisel ei lähtuta 
tehniliste kaubandustõkete lepingu 3. lisas 
sätestatud kriteeriumitest. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses sätestada nende info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna standardite väljavalimise kord, 
mida võib riigihangetes kasutada, kaasates 
sellesse protsessi ulatuslike 
konsultatsioonide käigus mitmesuguseid 
sidusrühmi, sh Euroopa 
standardiorganisatsioone, ettevõtteid ja 

(20) Mõningate info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
tehniliste kirjelduste väljatöötamisel ei 
lähtuta tehniliste kaubandustõkete lepingu 
3. lisas sätestatud kriteeriumitest. Seepärast 
tuleks käesolevas määruses sätestada nende 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna tehniliste kirjelduste
väljavalimise kord, mida võib riigihangetes 
kasutada, kaasates sellesse protsessi 
ulatuslike konsultatsioonide käigus 
mitmesuguseid sidusrühmi, sh Euroopa 
standardiorganisatsioone, ettevõtteid ja 



PR\886241ET.doc 13/37 PE478.420v01-00

ET

riigiasutusi. Samuti tuleks käesoleva 
määrusega näha tunnuste loetelu kujul ette 
nõuded sellistele standarditele ja nendega 
seotud standardimisprotsessidele. 
Nimetatud tunnused peaksid põhinema 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide 
jaoks väljatöötatud kriteeriumitel ning 
tagama üldiste poliitiliste eesmärkide ja 
ühiskondlike vajaduste arvessevõtu.

riigiasutusi. Samuti tuleks käesoleva 
määrusega näha tunnuste loetelu kujul ette 
nõuded sellistele tehnilistele kirjeldustele
ja nendega seotud arendamisprotsessidele.
Nimetatud tunnused peaksid põhinema 
Maailma Kaubandusorganisatsioonis 
rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide 
jaoks väljatöötatud kriteeriumitel ning 
tagama üldiste poliitiliste eesmärkide ja 
ühiskondlike vajaduste arvessevõtu.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Valitud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardid võivad aidata rakendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
septembri 2009. aasta otsust nr 
922/2009/EÜ Euroopa haldusasutuste 
koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta, 
millega on aastateks 2010–2015 
kehtestatud Euroopa haldusasutuste ja ELi 
institutsioonide ja organite 
koosvõimealaste lahenduste programm, 
mille raames töötatakse välja 
koostalitlusvõimet soodustavad üldised ja 
ühised lahendused.

(22) Valitud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
tehnilised spetsifikatsioonid võivad aidata 
rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta otsust nr 
922/2009/EÜ Euroopa haldusasutuste 
koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta, 
millega on aastateks 2010–2015 
kehtestatud Euroopa haldusasutuste ja ELi 
institutsioonide ja organite 
koosvõimealaste lahenduste programm, 
mille raames töötatakse välja 
koostalitlusvõimet soodustavad üldised ja 
ühised lahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Standardimistegevuse rahastamine 
peaks katma ka standardite või muude 

(29) Standardimistegevuse rahastamine 
peaks katma ka standardite või muude 
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standardimistoodetega seotud 
ettevalmistus- ja lisatöö raames tehtud 
kulutusi. See on vajalik peamiselt 
uurimistegevuse, õigusakte 
ettevalmistavate dokumentide, 
laboritevaheliste katsete ning standardite 
valideerimise ja hindamise puhul. Lisaks 
peab standardimise edendamine nii 
Euroopa kui ka rahvusvahelises plaanis 
jätkuma läbi koostöö- ja tehnilise abi 
programmide kolmandate riikidega. 
Selleks, et hõlbustada juurdepääsu 
turgudele ja tõsta ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet, peaks olema võimalik 
anda toetusi muudele asutustele, mis 
valitakse välja pakkumiskutsega või 
vajadusel lepingute sõlmimise teel.

standardimistoodetega seotud 
ettevalmistus- ja lisatöö raames tehtud 
kulutusi. See on vajalik peamiselt 
uurimistegevuse, õigusakte 
ettevalmistavate dokumentide ja
laboritevaheliste katsete puhul. Lisaks peab 
standardimise edendamine nii Euroopa kui 
ka rahvusvahelises plaanis jätkuma läbi 
koostöö- ja tehnilise abi programmide 
kolmandate riikidega. Selleks, et 
hõlbustada juurdepääsu turgudele ja tõsta 
ELi ettevõtete konkurentsivõimet, peaks 
olema võimalik anda toetusi eelnimetatud 
tegevusi läbiviivatele asutustele, mis 
valitakse välja pakkumiskutsega või 
vajadusel lepingute sõlmimise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks, et ajakohastada Euroopa 
standardiorganisatsioonide nimekirju, 
kohandada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardite tunnustamist tehnika arenguga 
ning kohandada VKEsid ja ühiskondlikke 
sidusrühmi esindavaid organisatsioone 
käsitlevaid kriteeriume seoses nende 
mittetulunduslikkuse ja
representatiivsusega, tuleks käesoleva 
määruse lisade muutmiseks delegeerida 
komisjonile volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290. Eriti 
oluline on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide 
tasandil.

(33) Selleks, et ajakohastada Euroopa 
standardiorganisatsioonide nimekirju, 
kohandada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardite tunnustamist tehnika arenguga 
ning kohandada VKEsid ja ühiskondlikke 
sidusrühmi esindavaid organisatsioone 
käsitlevaid kriteeriume seoses nende 
representatiivsusega, tuleks käesoleva 
määruse lisade muutmiseks delegeerida 
komisjonile volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas aluslepingu artikliga 290. Eriti 
oluline on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Seepärast tuleks direktiive 98/34/EÜ, 
89/686/EMÜ, 93/15/EMÜ, 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 
2009/23/EÜ vastavalt muuta.

(39) Seepärast tuleks direktiive 
89/686/EMÜ, 93/15/EMÜ, 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 
2009/23/EÜ vastavalt muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „standard” – tehniline spetsifikatsioon 
korduvaks või pidevaks kasutuseks, mille 
järgimine ei ole kohustuslik ja mis on kas:

(1) „standard“ – konsensusega kehtestatud 
tehniline spetsifikatsioon, mille 
tunnustatud standardiorgan on korduvaks 
või pidevaks kasutuseks heaks kiitnud, 
mille järgimine ei ole kohustuslik ja mis on 
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kas:

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „rahvusvaheline standard” – standard, 
mille on vastu võtnud rahvusvaheline 
standardiorganisatsioon;

(a) „rahvusvaheline standard” – standard, 
mille on vastu võtnud rahvusvaheline 
standardiorganisatsioon;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Euroopa standard” – standard, mille 
on vastu võtnud mõni Euroopa 
standardiorganisatsioon;

(b) „Euroopa standard” – standard, mille 
on vastu võtnud mõni Euroopa 
standardiorganisatsioon;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „harmoneeritud standard” – Euroopa 
standard, mis on vastu võetud komisjoni 
taotluse põhjal ELi ühtlustamise 
õigusaktide kohaldamiseks;

(c) „harmoneeritud standard” – Euroopa 
standard, mis on vastu võetud komisjoni 
taotluse põhjal ELi ühtlustamise 
õigusaktide kohaldamiseks ja viide millele 
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on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „riiklik standard” – standard, mille on 
vastu võtnud riigi standardiorganisatsioon;

(d) „riiklik standard” – standard, mille on 
vastu võtnud riigi 
standardiorganisatsioon;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „IKT standard” – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standard.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „tehniline spetsifikatsioon” –
spetsifikatsioon dokumendis, millega 
kehtestatakse kas:

(4) „tehniline spetsifikatsioon” –
spetsifikatsioon dokumendis, millega 
kehtestatakse tootele, protsessile, 
teenusele või süsteemile tehnilised nõuded 
ja millega kehtestatakse kas

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „IKT tehniline spetsifikatsioon” –
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna tehniline spetsifikatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „riigi standardiorganisatsioon” – I 
a lisas nimetatud organisatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Riikide standardiorganisatsioonid ei 
saa olla vastu standardimiseks Euroopa 
standardiorganisatsiooni töökavasse 
võetud teemale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) standardieelnõude avaldamine toimub 
selliselt, et teistes liikmesriikides 
tegutsevatel isikutel on võimalik esitada 
kommentaare;

(a) standardieelnõude avaldamine toimub 
selliselt, et teistel riikide 
standardiorganisatsioonidel on võimalik 
esitada kommentaare;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa standardi ettevalmistamise 
ajal või pärast selle vastuvõtmist ei astu 
riikide standardiorganisatsioonid mingeid 
samme, mis võiksid soovitud ühtlustamist 
kahjustada, ning eeskätt ei avalda 
kõnealuses valdkonnas uusi või 
läbivaadatud riiklikke standardeid, mis ei 
ole täielikus kooskõlas kehtivate Euroopa 
standarditega.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Interneti ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate 
kasutamine standardimissüsteemis

Riikide ja Euroopa 
standardiorganisatsioonid edendavad 
interneti ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate 
kasutamist standardimissüsteemis, 
eeskätt:
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a) pakkudes kõikidele sidusrühmadele 
kergesti kasutatavat veebikonsultatsiooni 
mehhanismi kommentaaride esitamiseks 
standardi projekti kohta;
b) korraldades võimaluse korral tehniliste 
komiteede virtuaalseid koosolekuid 
(sealhulgas veebikonverentsi või 
videokonverentsi vahenditega).

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa standardiorganisatsioonid
tagavad, et väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted (edaspidi „VKEd”),
tarbijaorganisatsioonid ning
keskkondlikud ja ühiskondlikud 
sidusrühmad on eelkõige III lisas osutatud 
organisatsioonide kaudu asjakohaselt
esindatud poliitika väljatöötamises ja 
vähemalt järgmistes Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide 
koostamise etappides:

1. Euroopa standardiorganisatsioonid
võimaldavad kõikidel asjaomastel 
sidusrühmadel, sealhulgas riiklikel 
asutustel, väikestel ja keskmise suurusega
ettevõtetel (edaspidi „VKEd”),
tarbijaorganisatsioonidel ning
keskkondlikel ja ühiskondlikel 
sidusrühmadel eelkõige III lisas osutatud 
organisatsioonide kaudu asjakohaselt
osaleda poliitika väljatöötamises ja 
vähemalt järgmistes Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide 
koostamise etappides:

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa standardiorganisatsioonid 
tagavad, et ettevõtted, teaduskeskused ja 
ülikoolid ning muud juriidilised isikud on 
tehnilisel tasemel piisavalt esindatud 
tulevikuvaldkondi puudutavas 
standardimistegevuses, millel võib olla 

2. Euroopa standardiorganisatsioonid 
tagavad, et ettevõtted, teaduskeskused, 
komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus ja 
ülikoolid ning muud juriidilised isikud on 
tehnilisel tasemel piisavalt esindatud 
tulevikuvaldkondi puudutavas 
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poliitika või tehnilise innovatsiooni 
seisukohast oluline tähendus, kui 
asjaomased juriidilised isikud on osalenud 
selle valdkonnaga seotud projektis, mida 
EL on rahastanud teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse mitmeaastase 
raamprogrammi raames.

standardimistegevuses, millel võib olla 
poliitika või tehnilise innovatsiooni 
seisukohast oluline tähendus, kui 
asjaomased juriidilised isikud on osalenud 
selle valdkonnaga seotud projektis, mida 
EL on rahastanud teadusuuringute, 
innovatsiooni ja tehnoloogiaarenduse 
mitmeaastase raamprogrammi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
VKEde juurdepääs standarditele

1. Riikide standardiorganisatsioonid 
edendavad ja lihtsustavad VKEde 
juurdepääsu standarditele ja nende 
väljatöötamisele, eeskätt:
a) võimaldades oma veebilehel tasuta 
juurdepääsu standardite kokkuvõtetele; 
b) kohaldades VKEdele standardite 
erimäärasid ja pakkudes standardipakette 
madalama hinnaga;
c) määrates oma aasta töökavades 
kindlaks standardiprojektid, mis pakuvad 
VKEdele erilist huvi;
d) andes VKEdele tasuta juurdepääsu 
standardimises osalemiseks.
2. Riikide standardiorganisatsioonid 
saadavad Euroopa 
standardiorganisatsioonidele 
aastaaruande selle kohta, kuidas nad on 
täitnud lõikes 1 sätestatud nõudeid ja 
missuguseid muid meetmeid on võetud 
selleks, et suurendada VKEde osalemist 
standardimises. Nad avaldavad aruande 
oma veebilehel.
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Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
VKEde parimate tavade vahetamine

Riikide standardiorganisatsioonid 
vahetavad parimaid tavasid, et edendada 
VKEde osalemist standardimises ning 
suurendada ja lihtsustada standardite 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 c
Avalike asutuste osalemine Euroopa 

standardimises
Liikmesriigid tagavad ametiasutuste, 
eeskätt turujärelevalve asutuste osalemise 
liikmesriigi standardimistegevuses, mille 
eesmärk on töötada välja või vaadata läbi 
komisjoni poolt vastavalt artikli 7 lõikele 1 
taotletud standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu iga-aastase 1. Komisjon võtab pärast konsulteerimist 
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Euroopa standardimist käsitleva töökava, 
milles märgitakse ära Euroopa standardid 
ja Euroopa standardimisdokumendid, mille 
koostamist ta kavatseb Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt taotleda 
vastavalt artiklile 7.

Euroopa standardiorganisatsioonide ja 
kõikide sidusrühmadega vastu iga-aastase 
Euroopa standardimist käsitleva töökava, 
milles märgitakse ära Euroopa standardid 
ja Euroopa standardimisdokumendid, mille 
koostamist ta kavatseb Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt taotleda 
vastavalt artikli 7 lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud 
töökava oma veebilehel ning annab sellest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teada.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Teadusuuringute Ühiskeskus

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus 
aitab artikli 6 lõikes 1 osutatud töökava 
ette valmistada ning osaleb Euroopa 
standardiorganisatsioonide tegevuses, 
andes oma pädevusvaldkondades 
teadusliku panuse, tagamaks, et 
standardites võetakse arvesse 
majanduslikku konkurentsivõimet ja 
sotsiaalseid vajadusi, nagu keskkonna 
jätkusuutlikkus ning ohutus ja turvalisus.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonidele 
taotluse koostada määratud tähtaja jooksul 
Euroopa standard või Euroopa 
standardimisdokument. Need peavad 
lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega 
ja toetuma konsensusele.

1. Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile
taotluse koostada mõistliku tähtaja jooksul 
Euroopa standard või Euroopa 
standardimisdokument. Need peavad 
lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega 
ja toetuma konsensusele. Komisjoni taotlus 
avaldatakse pärast konsulteerimist 
Euroopa standardiorganisatsioonide ja 
asjaomaste sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teatab asjaomasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kolme kuu 
jooksul pärast lõikes 2 osutatud nõusoleku 
kättesaamist toetuse andmisest Euroopa 
standardi või Euroopa 
standardimisdokumendi koostamiseks.

3. Komisjon teatab asjaomasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kahe kuu 
jooksul pärast lõikes 2 osutatud nõusoleku 
kättesaamist toetuse andmisest Euroopa 
standardi või Euroopa 
standardimisdokumendi koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT valdkonna standardid IKT valdkonna tehnilised 
spetsifikatsioonid

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste spetsifikatsioonide 
tunnustamine IKT valdkonnas

Tehniliste spetsifikatsioonide kasutamine
IKT valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivis 2004/18/EÜ osutatud 
riigiasutuse taotlusel või omal algatusel 
võib komisjon otsustada, et ta tunnustab 
IKT standarditena II lisas sätestatud 
nõuetele vastavaid tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis ei ole riiklikud, 
Euroopa ega rahvusvahelised standardid.

Liikmesriigi taotlusel või omal algatusel 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa standardiorganisatsioonidega
otsustada, et ta kasutab II lisas sätestatud 
nõuetele vastavaid tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis ei ole riiklikud, 
Euroopa ega rahvusvahelised standardid

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT standardite kasutamine riigihangetes IKT tehniliste spetsifikatsioonide
kasutamine riigihangetes

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 9 osutatud IKT standardid loetakse 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ ja 
määruses (EÜ) nr 2342/2002 osutatud 
ühisteks tehnilisteks spetsifikatsioonideks.

Artiklis 9 osutatud IKT tehnilised 
spetsifikatsioonid loetakse direktiivides 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ ja määruses 
(EÜ) nr 2342/2002 osutatud ühisteks 
tehnilisteks spetsifikatsioonideks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudele organisatsioonidele, kellele on 
usaldatud lõike 1 punktides a, c ja g 
osutatud toimingute elluviimine koostöös 
Euroopa standardiorganisatsioonidega.

(b) muudele riikide ja Euroopa
organisatsioonidele, kellele on usaldatud 
lõike 1 punktides a, c ja g osutatud 
toimingute elluviimine koostöös Euroopa 
standardiorganisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide kvaliteedi ning 
ELi poliitikale ja õigusaktidele vastavuse 
kontrollimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud 
Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide koostamine ja 
läbivaatamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) VKEd, tarbijaorganisatsioonid ning
keskkondlikud ja ühiskondlikud 
sidusrühmad on artikli 5 lõikes 1 osutatud 
Euroopa standardimistöös asjakohaselt
esindatud.

(b) Euroopa standardiorganisatsioonid 
võimaldavad VKEdel, 
tarbijaorganisatsioonidel ning
keskkondlikel ja ühiskondlikel 
sidusrühmadel artikli 5 lõikes 1 osutatud 
Euroopa standardimistöös asjakohaselt
osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ajakohastada I lisas esitatud Euroopa 
standardiorganisatsioonide nimekirja;

(a) ajakohastada I lisas esitatud Euroopa 
standardiorganisatsioonide nimekirja, et 
võtta arvesse nende nime või struktuuri 
muutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) koostada I a lisas osutatud riikide 
standardiorganisatsioonide nimekiri ja 
seda ajakohastada;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohandada IKT valdkonna standardite 
tunnustamise II lisas esitatud kriteeriume 
vastavalt tehnika arengule;

(b) kohandada IKT valdkonna tehniliste 
spetsifikatsioonide tunnustamise II lisas 
esitatud kriteeriume vastavalt tehnika 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 16 osutatud volitused antakse
komisjonile kindlaksmääramata ajaks
alates 1. jaanuarist 2013.

2. Komisjonile antakse viieks aastaks
alates 1. jaanuarist 2013 artiklis 16 
osutatud volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte. Komisjon koostab volituste 
delegeerimise kohta hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu 
aruande. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu vastuväite.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise 
mis tahes ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 16, jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid 
kahe kuu jooksul pärast neile kõnealusest 
õigusaktist teatamist või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Artikli 16 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võib kutsuda lisades I, Ia ja 
III osutatud organisatsioone ja teisi 
asjaomaseid sidusrühmi vaatlejatena 
komitee koosolekutel osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) VKEde, tarbijaorganisatsioonide ning 
keskkondlike ja ühiskondlike 
sidusrühmade esindatust riikide 
standardiorganisatsioonides.

(b) tarbijaorganisatsioonide ning 
keskkondlike ja ühiskondlike 
sidusrühmade esindatust riikide 
standardiorganisatsioonides.
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) VKEde esindatus artikli 5a lõikes 2 
osutatud aruannete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Läbivaatamine

Komisjon kaalub vajadust täiendavate 
meetmete järele, et lihtsustada Euroopa 
standardimise rahastamist ja vähendada 
Euroopa standardiorganisatsioonide 
halduskoormust, võttes arvesse artikli 19 
lõike 1 punktis a osutatud aruannet. Ta 
esitab oma järeldused aruandes, mis tuleb 
edastada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 1. jaanuariks 2015, ning esitab 
vajaduse korral õigusakti ettepaneku 
käesoleva määruse muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab riikide Komisjon avaldab riikide 
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standardiorganisatsioonide nimekirja ja 
selle nimekirja uuendused Euroopa Liidu 
Teatajas.

standardiorganisatsioonide nimekirja ja 
selle nimekirja uuendused oma veebilehel 
ja Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa 
Riikide standardiorganisatsioonid

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilise spetsifikatsiooni koostab 
mittetulunduslik kutseühing, tööstus- või 
kaubandusliit või muu organisatsioon, kelle 
pädevusse kuulub info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
standardite väljatöötamine, kuid kes ei ole 
Euroopa, riiklik ega ka rahvusvaheline 
standardiorganisatsioon, kohaldades 
järgmistele kriteeriumidele vastavat 
menetlust:

2. Tehnilise spetsifikatsiooni koostab 
mittetulunduslik kutseühing, tööstus- või 
kaubandusliit või muu organisatsioon, kelle 
pädevusse kuulub info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
tehniliste spetsifikatsioonide
väljatöötamine, kuid kes ei ole Euroopa, 
riiklik ega ka rahvusvaheline standardi-
organisatsioon, kohaldades järgmistele 
kriteeriumidele vastavat menetlust:

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehniline kirjeldus koostatakse avatud 
otsustamisprotsessi raames, mis on 

tehniline kirjeldus koostatakse avatud 
otsustamisprotsessi raames, mis on 
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juurdepääsetav kõikidele turul või turgudel 
tegutsevatele huvitatud ettevõtjatele, keda 
standard mõjutab;

juurdepääsetav kõikidele turul või turgudel 
tegutsevatele huvitatud osapooltele, keda 
see spetsifikatsioon mõjutab;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt a – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) vähemalt 2/3 liikmesriikide VKEsid 
esindavad mittetulunduslikud 
organisatsioonid on neid volitanud 
esindama VKEde huve Euroopa tasandil.

(iii) enamikku kõikide liikmesriikide 
VKEsid esindavad mittetulunduslikud 
organisatsioonid on neid volitanud 
esindama VKEde huve Euroopa tasandil.

Or. en
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SELETUSKIRI

Alberto Normandi mälestuseks, 
kelle inimlikud omadused ja 
kutseoskused ületasid kõik 
standardid

I. Komisjoni ettepanek

1. juunil 2011 võttis Euroopa Komisjon vastu standardimispaketi, millesse kuulub ettepanek 
võtta vastu määrus eesmärgiga Euroopa standardimise õigusraamistik läbi vaadata ja see 
asendada1, mõjuhinnang ja teatis Euroopa standardimise strateegilise visiooni kohta 
järgmiseks kümneks aastaks. 

Kavandatud määrus põhineb kahel üldisel avalikul konsultatsioonil, mis toimusid 2009. ja 
2010. aastal, Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise ekspertide rühma (EXPRESS) tööl, 
valgel raamatul „IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud” ja Euroopa 
Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta resolutsioonil Euroopa standardimise tuleviku kohta2.

II. Raportööri üldine seisukoht

Raportöör suhtub positiivselt komisjoni ettepanekusse vaadata läbi Euroopa standardimise 
süsteem, võttes asjakohaselt arvesse parlamendi taotlust läbivaatamiseks, mille eesmärk on 
säilitada mitmed süsteemi edukad osad, kõrvaldada selle puudused ja luua riiklike, Euroopa ja 
rahvusvaheliste mõõtmete õige tasakaal.

Käesoleva raporti koostamisel võttis raportöör arvesse EXPRESSi aruande järeldusi, mis 
sisaldavad mitmeid olulisi soovitusi ja vastukaja komisjoni avalikele konsultatsioonidele 
Euroopa standardimise süsteemi läbivaatamise kohta. Samuti võttis raportöör arvesse 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 23. novembril 2011 korraldatud avaliku kuulamise 
järeldusi. Samuti oli tal võimalus pidada põhjalikke konsultatsioone standardite 
väljatöötamise protsessis osalevate riikide ja Euroopa standardimisorganisatsioonide 
esindajate ning põhiliste sidusrühmadega. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus 
(koostaja A. Pezzini) vaadati samuti põhjalikult läbi.

Raportöör on lisanud käesolevasse raporti projekti suhteliselt vähe muudatusettepanekuid, 
mille eesmärk on parandada Euroopa standardimise süsteemi kehtivates raamides ja tihedas 
koostöös nõukoguga.

                                               
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.
2 Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta resolutsioon Euroopa standardimise tuleviku kohta 
(2010/2051(INI))
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a) Standarditele juurdepääsu hõlbustamine ja VKEde osalemise suurendamine 
standardite kehtestamise protsessis

Kuigi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad Euroopa majanduse 
selgroo, ei ole nende osalemine standardimises alati võrreldav nende majandusliku tähtsusega. 
Mitte alati ei ole standardite kavandamisel arvesse võetud VKEde omadusi ja keskkonda, 
eelkõige väikeste, mikro- ja käsitööettevõtjate puhul. Seepärast on oluline tagada, et 
standardid oleksid arusaadavad ja hõlpsasti kasutatavad, et kõik kasutajad saaksid neid 
paremini rakendada. Tuleks võtta meetmed tagamaks, et VKEd saaksid täielikult osaleda 
standardite väljatöötamises ning et neil oleks standarditele lihtsam juurdepääs. Sel eesmärgil 
on raportöör lisanud hulgaliselt muudatusettepanekuid, mille laiem eesmärk on VKEde 
osalemise suurendamine standardimistegevuses eelkõige riigi tasandil ja nende standarditele 
juurdepääsu hõlbustamine. 

b) Avalike asutuste osalemise tagamine Euroopa standardimises

Raportöör tahab toonitada, et enamiku liikmesriikide ametiasutused on vähe huvitatud 
standardite väljatöötamisest, kuigi standardimine on oluline vahend ELi seadusloome ja 
poliitika toetamiseks. Raportöör on veendunud, et liikmesriigid ja eelkõige 
turujärelevalveasutused peaksid saatma esindajaid kõikidesse riiklikesse tehnilistesse 
komiteedesse, kus kajastatakse komisjoni volitatud standardite väljatöötamist. Riiklike 
ametiasutuste osalemine standardite väljatöötamises on eriti murrangulise tähtsusega 
õigusloome nõuetekohaseks toimimiseks uue lähenemisviisiga hõlmatud valdkondades ning 
ühtlustatud standardite kohta tagantjärele esitatavate ametlike vastuväidete vältimiseks.

c) Ühiskondlikele sidusrühmadele võimaluse andmine Euroopa standardimises 
osalemiseks

Raportöör tunnistab siseriikliku delegatsiooni põhimõtte tähtsust Euroopa 
standardimissüsteemi nurgakivina, eelkõige CENi ja CENELECi standardite väljatöötamisel. 
Tulek siiski märkida, et – mida on kinnitanud ka paljud uuringud – ühiskondlikke huvisid 
esindavate sidusrühmade, nagu tarbijad (sealhulgas puudega inimesed), keskkonnakaitsjad ja 
töölised, osalemine riiklikes tehnilistes komisjonides on endiselt väga nõrk või olematu. 
Seetõttu tuleb tagada nende sidusrühmade otsene osalemine Euroopa tasandil ja jätkata 
selliste avalike huvide esindamiseks loodud Euroopa organisatsioonide rahalist toetamist. 
Nende kaasamine annab süsteemile olulise legitiimsuse aspekti, parandab konsensuse 
kvaliteeti ja muudab Euroopa standardid esinduslikumaks. 

d) 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. Direktiiviga 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) ette nähtud 
Euroopa teenuste standardite väljatöötamine peaks kaasa aitama teenuste sektori edasisele 
ühtlustamisele, suurendab Euroopa teenuste läbipaistvust, kvaliteeti ja konkurentsivõimet 
ning edendab konkurentsi, innovatsiooni, kaubandustõkete vähenemist ja tarbijakaitset. 
Seetõttu toetab raportöör komisjoni ettepanekut lisada teenuste standardid Euroopa 
standardimise õigusraamistikku, sest see annab nõuetekohase õigusliku aluse, mille põhjal 
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saab komisjon nõuda Euroopa standardimisorganisatsioonidelt standardite väljatöötamist 
selgelt määratletud ja hoolikalt hinnatud valdkondades, tagades samal ajal teenuste standardite 
seotuse turu ja tarbijate vajadustega, milles on arvesse võetud avalik huvi.

e) Euroopa standardite kehtestamise protsessi parandamine ja kiirendamine suurema 
läbipaistvuse ja konsulteerimise abil 

Raportöör arvab, et oluline on töötada Euroopa standardid välja mõistliku aja jooksul, 
eelkõige valdkondades, kus standardeid vajatakse kiiresti, et täita avaliku poliitika nõudeid ja 
kiiresti muutuvaid turutingimusi; Seetõttu palub raportöör riiklikel ja Euroopa 
standardiorganisatsioonidel jätkata oma tulemuste parandamist, pidades meeles, et 
standardimisprotsessi kiirenemine ei tohi toimuda avatuse, kvaliteedi, läbipaistvuse ja kõigi 
sidusrühmade üksmeele arvel.

Raportöör on veendunud, et osaliselt kiirendab standardite kehtestamise protsessi komisjoni ja 
Euroopa standardiorganisatsioonide vaheline parem konsulteerimine, mis annab neile 
võimaluse analüüsida kavandatud teema asjakohasust turgudel, tagada nende piirdumine 
tehniliste vahendite määratlemisega seadusandja seatud poliitikaeesmärkide saavutamiseks ja 
reageerida kiiremini sellele, kas nad suudavad standardimise projekti ellu viia. Selleks teeb 
raportöör ettepaneku kehtestada volituste ettevalmistamise ajal konsulteerimise etapp 
komisjoni, Euroopa standardiorganisatsioonide ja asjakohaste sidusrühmade vahel, et tagada 
nõutud standardite vastavus turu vajadustele. Ka kõikide asjaomaste sidusrühmadega tuleb 
enne komisjoni iga-aastase Euroopa standardimise tööprogrammi vastuvõtmist ulatuslikult 
konsulteerida.

Raportöör märgib ka määruse ettepaneku artiklis 18 ette nähtud komisjoni tähtsust komisjoni 
ja liikmesriikide vahelise foorumina, kus arutatakse standardimisega seotud küsimusi. 
Raportöör on veendunud, et riiklikel ja Euroopa standardiorganisatsioonidel ning kõikidel 
asjaomastel sidusrühmadel peaks olema võimalik saata komisjoni oma vaatlejaid. 

f) IKT valdkonna tehnilised spetsifikatsioonid 

Raportöör tunnistab, et foorumid ja konsortsiumid aitavad standardimissüsteemile oluliselt 
kaasa, pakkudes ülemaailmse tähtsusega IKT valdkonna tehnilisi spetsifikatsioone, mis 
arvestavad sagedamini uuenduslike tehnoloogiatega; Raportöör nõustub uue süsteemi 
kehtestamisega, mis võimaldab kasutada eriti avalike hangete valdkonnas spetsifikatsioone, 
mis on välja töötatud muude organisatsioonide kui Euroopa standardiorganisatsioonide poolt. 
Tuleb siiski rõhutada, et kõnealustel spetsifikatsioonidel peaks olema standarditest erinev 
staatus ja et Euroopa standardiorganisatsioonidega tuleks süsteemi sidususe tagamiseks selle 
protsessi ajal konsulteerida. 

g) Rahastamine

Raportöör on teadlik, et praegune Euroopa standardimise toetamiseks ette nähtud ELi 
rahastamissüsteem põhjustab sageli frustratsiooni suurte auditeerimiskulude ning maksete 
heakskiitmisel tekkivate viivituste tõttu, mis kohati kaaluvad üles finantstoetusest saadava 
kasu. Komisjon on selles ettepanekus teinud suuri jõupingutusi Euroopa 
standardiorganisatsioonide halduskoormuse vähendamiseks, näiteks otsustavalt lihtsustades 
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ühekordsete maksete tegemist, mida tuleb selgelt lahus hoida tegelike rakenduskulude 
kontrollimisest. Käesoleva ettepanekuga liigutakse tulemuspõhise süsteemi suunas, mis 
rajaneb kokkulepitud näitajatel ja eesmärkidel. Raportöör palub komisjonil tagada süsteemi 
finantsalane jätkusuutlikkus ja teha seoses ELi finantsmääruse tulevase läbivaatamisega 
ettepanek täiendavate meetmete kohta halduskoormuse vähendamiseks. 

III. Järeldused

Käesoleva raporti projekti eesmärk on hõlmata peamisi küsimusi, mis vajavad täpsemat 
käsitlemist käesolevas ettepanekus, et lihtsustada arutelusid komisjonis. Samal ajal jätab 
raportöör endale õiguse pärast komisjoni ettepaneku täiendavat uurimist ning täiendavate 
konsultatsioonide läbiviimist esitada veel muudatusettepanekuid; raportööri eesmärk 
praeguses etapis on esile kutsuda viljakaid arutelusid komisjonis ning ta ootab edasisi 
ettepanekuid.


