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LÜHISELGITUS

Käesolev komisjoni ettepanek võtta vastu määrus seisneb kehtivate direktiivide 
läbivaatamises. Praegune süsteem on toiminud küllaltki hästi, mistõttu käesolev määrus peaks 
olema mitte kardinaalne pööre, vaid pigem senise süsteemi edasiarendus.

Standardimine mõjutab paljusid majandustegevuse aspekte, eriti majanduskasvu, tootlikkust 
ja turgude avamist ning mõjutab mitmeti ka kaubavahetust. Teatavad protektsionistlikud 
riigid võivad standardimist kasutada ka tehniliste kaubandustõkete tekitamiseks.

Seetõttu peabki EL edendama rahvusvahelisi standardeid, mida ta teebki rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonide kaudu ja oma kahepoolsete suhete, eeskätt kaubanduslepingute 
sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kaudu. Samuti oleks soovitav, et komisjon võtaks 
rahvusvahelised eesmärgid oma töökavasse.

Käesolevas arvamuses käsitletakse peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
valdkonna tehnilisi spetsifikatsioone. Neid koostavad kõige sagedamini mitmesugused 
foorumid ja konsortsiumid (spetsifikatsioonide koostamiseks moodustatud eri suurusega 
ettevõtete rühmad). Sellised foorumid ja konsortsiumid omavad valdavalt ka rahvusvahelist 
mõõdet, mistõttu nende tegevusel on rahvusvaheline mõju. Nende kohustused erinevad 
Euroopa standardiorganisatsioonide kohustustest. IKT kui eriti dünaamilise valdkonna puhul 
peab standardimine koostalitlusvõime tagamiseks ning konkurentsi ja uuendustegevuse 
stimuleerimiseks toimuvaid arenguid operatiivselt kajastama. See on ka põhjus, miks IKT 
valdkonnas on muude sektoritega võrreldes palju rohkem tehnilisi spetsifikatsioone.

Rahvusvahelisest seisukohast tuleb tehniliste spetsifikatsioonide koostamist toetada, kuna 
asjaolu, et need on koostanud rahvusvahelise mõõtmega organisatsioonid, aitab avada 
väljaspool Euroopat asuvaid turge ning vähendada tehnilisi kaubandustõkkeid.

Samas ei ole neid Euroopa tasandil piisavalt tunnustatud ning paljud liikmesriigid ei saa 
riigihangete pakkumiskutsetes tehnilistele spetsifikatsioonidele viidata.

Komisjoni teeb ettepaneku tunnustada kas liikmesriigi taotlusel või komisjoni algatusel 
teatavatele nõuetele vastavad IKT valdkonna tehnilisi spetsifikatsioone IKT standarditena.
Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et selline lähenemine ei lahenda eelnimetatud 
probleeme.

Kõigepealt tähendab see komisjoni sekkumist standardimisprotsessi, kuna ta võib omal 
algatusel lugeda standarditeks tehnilisi spetsifikatsioone, mis ei ole Euroopa 
standardiorganisatsioonide koostatud. Tähtis on aga vältida poliitikute sekkumist 
standardimisse, mis on vabatahtlik protsess. Ehkki IKT standarditena tunnustatavad tehnilised 
spetsifikatsioonid peavad vastama ettepaneku lisades esitatud tingimustele, tekib küsimus:
mille põhjal komisjon otsustab tunnustada standardina üht spetsifikatsiooni, teist aga mitte?

Lisaks tekib niimoodi segadus standardite ja tehniliste spetsifikatsioonide eristamisel.
Foorumite ja konsortsiumite kohustused erinevad Euroopa standardiorganisatsioonide 
kohustustest, eelkõige selles, mis puudutab konsulteerimist VKEde ning ühiskondlike, 
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keskkonna- ja tarbijakaitseorganisatsioonidega. Samuti ei pea nad järgima kooskõla 
põhimõtet, mille kohaselt ei või kehtestada üksteisele vastukäivaid või olemasolevaid 
dubleerivaid standardeid. Arvamuse koostaja on seisukohal, et tuleb jätkuvalt teha selget 
vahet standardite ja tehniliste spetsifikatsioonide vahel, vastasel juhul võib tekkida senist 
süsteemi dubleeriv standardimissüsteem.

Lõpuks näivad olevat puudulikud ka komisjoni esitatud kriteeriumid, millele peavad vastama 
IKT tehnilised spetsifikatsioonid, et komisjon saaks neid tunnustada standarditena. Nende 
puhul ei ole arvesse võetud kõiki WTO kriteeriumeid, eelkõige kooskõla kriteeriumi.

30. novembril 2011. aastal Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni 28. novembri 2011. 
aasta otsuse kohaselt otsustas komisjon moodustada IKT standardimist käsitleva Euroopa 
mitmepoolse platvormi, milles osalevad liikmesriikide ja EFTA riikide ametiasutuste 
esindajad, VKEde, tööstuse ning muude kodanikuühiskonna sidusrühmade esindajad.
Platvormi ülesanne on nõustada komisjoni IKT valdkonna standardimise küsimustes 
(töökava, vajadused, rakendamine jne).

Niisiis, eitamata IKT valdkonnas foorumite ja konsortsiumite tehtud töö väärtust, teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon lubaks pärast IKT standardimist käsitleva 
mitmepoolse platvormiga konsulteerimist kõigil liikmesriikidel riigihangete pakkumiskutsetes 
ja ELi poliitika elluviimisel viidata tehnilistele spetsifikatsioonidele, tingimusel et need 
vastavad lisas toodud nõuetele, mis omakorda hõlmavad kõiki WTO kriteeriumeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Standardimine muutub 
rahvusvahelises kaubanduses ja turgude 
avamisel järjest tähtsamaks. EL püüab 
Dresdeni ja Viini kokkulepete kaudu 
soodustada rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamist, mis tugevdaks Euroopa 
ettevõtete ja tööstusharude 
konkurentsivõimet rahvusvahelisel 
tasandil. Kuid kolmandad riigid võivad 
standardimist kasutada ka tehniliste 
kaubandustõketena konkurentsi 
tõkestamiseks. Seepärast on väga tähtis 
Euroopa standardiorganisatsioonide 
koostöö rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega, kuid EL 
peaks samavõrra soodustama ka 
kahepoolset koostööd, kooskõlastades 
standardimistegevust oma partneritega, 
näiteks Atlandi-ülese dialoogi raames.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Euroopa standardeid tuleb edendada 
ka kahepoolsete kontaktide kaudu, näiteks 
lepingute sõlmimiseks peetavatel 
läbirääkimistel või standardimise 
asjatundjate saatmisega kolmandatesse 
riikidesse, nagu see on toimunud Hiina 
puhul. Samasugust algatust tuleks 
rakendada ka eelkõige India, Venemaa ja 
Brasiilia puhul.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Lisaks riiklike, Euroopa ja 
rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonide 
väljatöötatavatele standarditele koostavad 
foorumid ja konsortsiumid tehnilisi 
spetsifikatsioone. Neid kasutatakse juhul, 
kui standardid puuduvad. Eeskätt tänu 
foorumite ja konsortsiumite 
rahvusvahelisele mõõtmele võimaldavad 
tehnilised spetsifikatsioonid avada 
väljaspool Euroopat asuvaid turge ning 
piiravad tehnilisi kaubandustõkkeid, eriti 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) valdkonnas. EL peaks toetama 
selliste foorumite ja konsortsiumite 
kontakte standardiorganisatsioonidega, 
kuid ei tohiks seejuures tekitada 
konkureerivat standardimissüsteemi.

Muudatusettepanek 5

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 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.
Standardimiseeskirjad peaksid innustama 
VKEsid võtma innovatiivsete 
tehnoloogiaalaste lahendustega aktiivselt 
osa standardimisega seotud 
jõupingutustest. Lisaks on oluline 
suurendada nende esindatust ja osalemist 
standardimisprotsessis, eriti tehnilistes 
komiteedes.
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Muudatusettepanek 6

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 
standardimistegevuses mõnes valdkonnas
alaesindatud, seda eelkõige Euroopa 
tasandil. Seega peaks käesolev määrus 
tagama, et VKEd oleksid Euroopa 
standardimisprotsessis asjakohaselt 
esindatud vajaliku kvalifikatsiooniga 
üksuse näol, säilitades samal ajal 
siseriikliku delegatsiooni põhimõtte ning 
hoidudes struktuuride tarbetust 
dubleerimisest Euroopa tasandil.
Rahvusvahelise standardimistegevuse 
puhul tuleks pöörata erilist tähelepanu 
VKEde esindatusele ja vajadustele. 

Muudatusettepanek 7

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 

(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 
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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 
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 
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.

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 
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 pakkumiskutsetes 
võiks viidata mõningatele info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna
tehnilistele spetsifikatsioonidele, et käia 
kaasas selle valdkonna kiire arenguga, 
soodustada piiriüleste teenuste pakkumist, 
julgustada konkurentsi ja edendada 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Mõningate info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna
standardite väljatöötamisel ei lähtuta 

(20) Mõningate info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna
tehniliste spetsifikatsioonide
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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 
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.

väljatöötamisel ei lähtuta tehniliste 
kaubandustõkete lepingu 3. lisas sätestatud 
kriteeriumitest. Seepärast tuleks käesolevas 
määruses sätestada nende info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna
tehniliste spetsifikatsioonide väljavalimise 
kord, mida võib riigihangetes kasutada, 
kaasates sellesse protsessi ulatuslike 
konsultatsioonide käigus mitmesuguseid 
sidusrühmi, sh Euroopa 
standardiorganisatsioone, ettevõtteid ja 
riigiasutusi. Samuti tuleks käesoleva 
määrusega näha tunnuste loetelu kujul ette 
nõuded sellistele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele ja nendega seotud 
standardimisprotsessidele. Nimetatud 
tunnused peaksid põhinema Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonide jaoks 
väljatöötatud kriteeriumitel ning tagama 
üldiste poliitiliste eesmärkide ja 
ühiskondlike vajaduste arvessevõtu.

Muudatusettepanek 9

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.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonid vastavad kiiresti
teistelt Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonidelt ja komisjonilt 
selliste eelnõude kohta saadud märkustele 
ja võtavad neid asjakohaselt arvesse.

2. Kõik Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonid vastavad ühe 
kuu jooksul teistelt Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonidelt ja komisjonilt 
selliste eelnõude kohta saadud märkustele 
ja võtavad neid asjakohaselt arvesse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa standardiorganisatsioonid 1. Euroopa standardiorganisatsioonid
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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:

aitavad kaasa, et väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted (edaspidi „VKEd”), 
tarbijaorganisatsioonid, töötajad 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:

Muudatusettepanek 14

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 
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.

2. Euroopa standardiorganisatsioonid
aitavad kaasa, et ettevõtted, 
teaduskeskused ja ülikoolid ning muud 
juriidilised isikud on tehnilisel tasemel 
piisavalt esindatud tulevikuvaldkondi 
puudutavas 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 ja tehnoloogiaarenduse 
mitmeaastase raamprogrammi raames.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Parima tava mudel

Euroopa standardiorganisatsioonid 
toetavad, edendavad ja levitavad parimate 
tavade mudeleid eri sidusrühmade 
kaasamiseks riiklikesse 
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standardiorganisatsioonidesse.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa standardimist käsitlev töökava 
hõlmab ELi õigusaktide ja poliitika 
toetamiseks ka Euroopa 
standardimistegevuse rahvusvahelisi 
eesmärke ning selles tuuakse välja, kes 
missuguseid jõupingutusi teeb, et 
arendada rahvusvahelist koostööd.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 1 osutatud Euroopa 
standardimistegevuse töökavas tuuakse 
välja, kuidas kaasatakse 
standardimistegevus Euroopa 2020. aasta 
strateegiasse ning kuidas luuakse nende 
kahe vahel kooskõla.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõikes 1 osutatud Euroopa 
standardimistegevuse töökava edastatakse 
arvamuste saamiseks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Muudatusettepanek 19

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 standardiorganisatsioonidele 
taotluse koostada määratud tähtaja jooksul 
Euroopa standard või Euroopa 
standardimisdokument, mis on 
ambitsioonikas ja millele on lisatud selge 
loetelu nõudmiste, vahe-eesmärkide ja 
riikliku rahastamise üksikasjade kohta.
Need peavad lähtuma turust, arvestama 
üldsuse huvidega ja toetuma konsensusele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT valdkonna standardid IKT valdkonna tehnilised 
spetsifikatsioonid
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste spetsifikatsioonide
tunnustamine IKT valdkonnas

Tehniliste spetsifikatsioonide kasutamine
IKT valdkonnas

Muudatusettepanek 23

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.

Direktiivis 2004/18/EÜ osutatud 
riigiasutuse taotlusel või omal algatusel 
võib komisjon pärast konsulteerimist IKT 
standardimist käsitleva Euroopa 
mitmepoolse platvormiga otsustada, et ta 
tunnustab IKT valdkonna tehniliste 
spetsifikatsioonidena 
riigihankemenetlustes kasutamiseks ja 
ELi poliitika elluviimiseks II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaid tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis ei ole riiklikud, 
Euroopa ega rahvusvahelised standardid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
IKT standardite kasutamine riigihangetes
Artiklis 9 osutatud IKT standardid 
loetakse direktiivides 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ ja määruses (EÜ) nr 
2342/2002 osutatud ühisteks tehnilisteks 
spetsifikatsioonideks.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 - punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) vajadusel ELi poliitikat ja õigusakte 
toetavate Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide tõlkimine ELi 
ametlikesse keeltesse, mis ei ole Euroopa 
standardiorganisatsioonide ametlikud 
keeled, ning nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ka tõlkimine keeltesse, mis ei ole 
ELi ametlikud keeled;

e) vajadusel ELi poliitikat ja õigusakte 
toetavate Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide tõlkimine ELi 
ametlikesse keeltesse, mis ei ole Euroopa 
standardiorganisatsioonide ametlikud 
keeled, ning tõlkimine keeltesse, mis ei ole 
ELi ametlikud keeled, kui see aitab 
kolmandates riikides edendada Euroopa 
standardeid;

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada,) 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon otsustab lõigetes 1 ja 2 
osutatud rahastamiskorra, toetuste summad 
ning vajadusel rahastamise maksimaalsed 
protsendimäärad tegevuste kaupa.

3. Komisjon otsustab lõigetes 1 ja 2 
osutatud rahastamiskorra, toetuste summad 
ning vajadusel rahastamise maksimaalsed 
protsendimäärad tegevuste kaupa.
Komisjon tagab, et ELi rahastamine oleks 
täiendava loomuga ja seotud kindlate 
nõudmistega, nii jääb Euroopa 
standardimise rahastamine suurelt jaolt 
endiselt erasektori kanda.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohandada IKT valdkonna standardite 
tunnustamise II lisas esitatud kriteeriume 

b) kohandada IKT valdkonna standardite 
tunnustamise II lisas esitatud kriteeriume 
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vastavalt tehnika arengule; vastavalt tehnika arengule, loomata uusi ja 
jätmata kõrvale seniseid kriteeriumeid;

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada,) 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohandada VKEsid ja ühiskondlikke 
sidusrühmi esindavate organisatsioonide 
suhtes kehtivaid III lisas esitatud 
kriteeriume vastavalt edasisele arengule 
seoses nende mittetulundusliku iseloomu ja 
representatiivsusega.

c) kohandada VKEsid ja ühiskondlikke 
sidusrühmi esindavate organisatsioonide 
suhtes kehtivaid III lisas esitatud 
kriteeriume vastavalt edasisele arengule 
seoses nende mittetulundusliku iseloomu ja 
representatiivsusega, loomata uusi ja 
jätmata kõrvale seniseid kriteeriumeid ja 
organisatsioone.

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada,) 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav lõik

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 
standardiorganisatsioon, kohaldades 
järgmistele kriteeriumidele vastavat 
menetlust:
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tehniline spetsifikatsioon koostatakse 
avatud otsustamisprotsessi raames, mis on 
juurdepääsetav kõikidele turul või turgudel 
tegutsevatele huvitatud osapooltele, keda
tehniline spetsifikatsioon mõjutab;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

standardimisprotsess põhineb koostööl ja 
konsensusel ega soosi ühtegi sidusrühma.
Konsensus eeldab üldist nõusolekut, mida 
iseloomustab olulise osa asjaomaste 
huvirühmade jätkuva vastuseisu 
puudumine olulistes küsimustes ning püüd 
võtta menetluse käigus arvesse kõikide 
huvirühmade seisukohti ja lahendada 
erimeelsused. Konsensus ei tähenda 
ühehäälset heakskiitu;

tehnilise spetsifikatsiooni koostamise 
protsess põhineb koostööl ja konsensusel 
ega soosi ühtegi sidusrühma. Konsensus
eeldab üldist nõusolekut, mida 
iseloomustab olulise osa asjaomaste 
huvirühmade jätkuva vastuseisu 
puudumine olulistes küsimustes ning püüd 
võtta menetluse käigus arvesse kõikide 
huvirühmade seisukohti ja lahendada 
erimeelsused. Konsensus ei tähenda 
ühehäälset heakskiitu;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kooskõla:
i) tehnilised spetsifikatsioonid ei ole 
kehtivate või koostatavate riiklike, 
Euroopa ja rahvusvaheliste standarditega 
vastuolus ega dubleeri neid.
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ii) säte peaks austama tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõtet ja seda ei tohiks 
rakendada konkurentsi tõkestaval viisil.



AD\889597ET.doc 19/19 PE478.355v02-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Standardimine Euroopas

Viited COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

IMCO
23.6.2011

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

INTA
23.6.2011

Arutamine parlamendikomisjonis 23.11.2011 20.12.2011

Vastuvõtmise kuupäev 26.1.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

21
6
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, 
Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, 
Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba 
Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian 
Ungureanu


