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Muudatusettepanek 27
Bendt Bendtsen

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 
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.

(2) Euroopa standardimine aitab parandada 
ettevõtete konkurentsivõimet, hõlbustades 
eelkõige kaupade ja teenuste vaba 
liikumist, võrkude koostalitlusvõimet, 
kommunikatsiooni, tehnika arengut ja 
innovatsiooni. Euroopa standardimine 
suurendab ettevõtete konkurentsivõimet, 
kui see on kooskõlastatud rahvusvahelise 
standardimissüsteemiga. 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. da

Muudatusettepanek 28
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa standardid mängivad siseturul 
väga olulist rolli, kuna eeldatakse, et 

(4) Euroopa standardid mängivad siseturul 
väga olulist rolli, näiteks tänu eeldusele, et
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turustatavad tooted vastavad ELi 
ühtlustamise õigusaktidega nende suhtes 
kehtestatud olulistele nõuetele. Euroopa 
standardimist reguleerib konkreetne 
õigusraamistik, mis koosneb kolmest 
õigusaktist:

turustatavad tooted vastavad ELi 
ühtlustamise õigusaktidega nende suhtes 
kehtestatud olulistele nõuetele. Euroopa 
standardimist reguleerib konkreetne 
õigusraamistik, mis koosneb kolmest 
õigusaktist:

Or. da

Selgitus

Suur osa Euroopa standarditest (70%) ei toeta otseselt ELi poliitikat ega õigusnorme, mis 
muudab sõnastuse mõnevõrra eksitavaks. 

Muudatusettepanek 29
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vabatahtlike teenusestandardite 
koostamine peaks lähtuma turust, seadma 
esikohale nende ettevõtjate ja 
sidusrühmade vajadused, keda standard 
otseselt või kaudselt mõjutab, arvestama 
üldsuse huvidega ja põhinema konsensusel. 
Keskenduda tuleks peamiselt toodete ja 
protsessidega seotud teenustele.

(8) Vabatahtlike teenusestandardite 
koostamine peaks lähtuma turust, seadma 
esikohale nende ettevõtjate ja 
sidusrühmade vajadused, keda standard 
otseselt või kaudselt mõjutab, arvestama 
üldsuse huvidega ja põhinema konsensusel. 
Keskenduda tuleks peamiselt toodete ja 
protsessidega seotud teenustele.
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivi 2005/36/EÜ1 reguleerimisalas 
on standardimine lubatud ainult 
subsidiaarsuse alusel.
_________
1 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ 
(kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) eesmärk on tagada, et liidu 
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(kutse)kvalifikatsioonid oleksid kõrgel tasemel, ning seega kujutab nimetatud direktiiv endast 
kindlaid eeskirju selliste vastastikuse tunnustamise protseduuride edasiseks arenguks, mida 
tuleb pidada prioriteetseks.

Muudatusettepanek 30
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vabatahtlike teenusestandardite 
koostamine peaks lähtuma turust, seadma 
esikohale nende ettevõtjate ja 
sidusrühmade vajadused, keda standard 
otseselt või kaudselt mõjutab, arvestama 
üldsuse huvidega ja põhinema konsensusel.
Keskenduda tuleks peamiselt toodete ja 
protsessidega seotud teenustele.

(8) Teenused vastavad tihti siseriiklikele 
eripäradele. Seetõttu peaks vabatahtlike 
teenusestandardite koostamine puudutama 
selgelt määratletud ja hoolikalt hinnatud 
valdkondi. See peaks lähtuma turust, 
seadma esikohale nende ettevõtjate ja 
sidusrühmade vajadused, keda standard 
otseselt või kaudselt mõjutab, arvestama 
üldsuse huvidega ja põhinema konsensusel.
Keskenduda tuleks peamiselt toodete ja 
protsessidega seotud teenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Bendt Bendtsen

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 

(12) Kui standardid on vahendid, mis 
lähtuvad peamiselt turust ja mida 
sidusrühmad kasutavad vabatahtlikult,
aitavad nad Euroopa poliitikal tulla toime 
selliste oluliste ühiskondlike ülesannetega 
nagu kliimamuutus, ressursside säästev 
kasutamine, elanikkonna vananemine ja 
üldine innovatsioon. Edendades neil 
laienevatel turgudel toodete ja 
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konkurentsieelise ja soodustada 
kaubavahetust.

tehnoloogiate Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid, võib Euroopa luua oma 
ettevõtete jaoks konkurentsieelise ja 
soodustada kaubavahetust.

Or. da

Muudatusettepanek 32
Jan Březina

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 ega 
nende potentsiaaliga luua innovatiivseid 
tehnoloogiaid. Standardimiseeskirjad 
peaksid innustama VKEsid võtma 
innovatiivsete tehnoloogiaalaste 
lahendustega aktiivselt osa 
standardimisega seotud jõupingutustest. 
Seetõttu on oluline suurendada nende 
esindatust ja osalemist 
standardimisprotsessis, eriti tehnilistes 
komiteedes.

Or. en

Selgitus

Oluline on võtta arvesse VKEde rolli mitte ainult standardite kasutajana, vaid samuti ja eriti 
innovatiivse tehnoloogia standardimisprotsessi potentsiaalse panustajana. Kõiki osalisi, 
kellel on potentsiaali anda oma panus standardisse, eriti väikeinnovaatoreid, tuleks 
julgustada jagama aktiivselt oma innovatiivseid lahendusi standardiorganisatsioonidega, et 
oleks võimalik standardisse kaasata parimad saadaolevad tehnoloogiad.

Muudatusettepanek 33
Silvia-Adriana Ţicău
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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. 
Seetõttu on oluline suurendada nende 
esindatust ja osalemist 
standardimisprotsessis, eriti tehnilistes 
komiteedes. Standardimiseeskirjad 
peaksid innustama VKEsid osalema oma 
innovatiivsete tehnoloogiaalaste 
lahendustega aktiivselt 
standardimisprotsessis.

Or. ro

Muudatusettepanek 34
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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
on sageli alaesindatud ega pole
standardimissüsteemi piisavalt kaasatud ja 
seega on oht, et standardid ei arvesta
piisavalt VKEde vajaduste ja huvidega.
Seetõttu on oluline suurendada nende 
esindatust ja osalemist
standardimisprotsessi kõikides etappides, 
eriti tehnilistes komiteedes.

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Adina-Ioana Vălean

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 ega 
nende potentsiaaliga luua innovatiivset 
tehnoloogiat. Seetõttu on oluline 
suurendada nende esindatust ja osalemist 
standardimisprotsessis, eriti tehnilistes 
komiteedes.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 üldiselt 
alaesindatud, seda eelkõige Euroopa 
tasandil. Seega peaks käesolev määrus 
tagama, et VKEd oleksid Euroopa 
standardimisprotsessis asjakohaselt 
esindatud vajaliku kvalifikatsiooniga 
üksuse näol. VKEdele aktiivse liikmesuse, 
sh hääleõiguse andmine Euroopa 
standardiorganisatsioonides avaldaks 
positiivset mõju VKEde kaasatusele ja 
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osalemisele standardimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Standardid võivad avaldada laialdast 
mõju ühiskonnale, eelkõige kodanike 
turvalisusele ja heaolule, võrkude 
tõhususele, keskkonnale, juurdepääsule ja 
muudele üldistele poliitikavaldkondadele. 
Seepärast on oluline tagada, et 
ühiskondlike sidusrühmade rolli ja panust 
standardite väljatöötamisel tugevdatakse, 
toetades organisatsioone, kes esindavad 
tarbijate, ühiskondlike sidusrühmade ja 
keskkonnahuve.

(15) Standardid võivad avaldada laialdast 
mõju ühiskonnale, eelkõige kodanike 
turvalisusele ja heaolule, võrkude 
tõhususele, keskkonnale, juurdepääsule ja 
muudele üldistele poliitikavaldkondadele. 
Seepärast on oluline tagada, et 
ühiskondlike sidusrühmade rolli ja panust 
standardite väljatöötamisel tugevdatakse, 
toetades organisatsioone, kes esindavad 
tarbijate, ühiskondlike sidusrühmade ja 
keskkonnahuve. Nendele 
organisatsioonidele aktiivse liikmesuse, sh 
hääleõiguse andmine Euroopa 
standardiorganisatsioonides avaldaks 
positiivset mõju standardite kvaliteedile.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

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

Ühiskeskus on välja töötanud olulised ja 
üldsusele kättesaadavad vahendid sellise 
mõju hindamiseks kogu olelustsükli ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(17) Komisjoni ja Euroopa 
standardimissüsteemi vahelise koostöö 
elujõulisus eeldab tulevaste standardite 
koostamise taotluste hoolikat kavandamist.
Sellist kavandamist saaks parandada 
eelkõige huvitatud poolte panuse kaudu, 
võttes kasutusele mehhanismid arvamuste 
kogumiseks ja hõlbustades teabevahetust 
kõigi huvitatud poolte vahel. Direktiiviga 
98/34/EÜ on juba ette nähtud 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna Euroopa standardimine 
puudutab ELi poliitikavaldkondi ja 
õigusakte väga laiaulatuslikult ja 
standardimistegevused on väga erinevad, 
tuleks ette näha erinevad rahastamise 
menetlused. Peamiselt on tegu 
pakkumiskutseteta toetustega, mis 
eraldatakse Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonidele vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 110 
lõike 1 teisele lõigule ja komisjoni 23. 
detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, 
Euratom) nr 2342/2002 (millega 
kehtestatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 
168 lõike 1 punktile d. Lisaks peaks samu 
sätteid kohaldama ka organisatsioonide 
suhtes, keda ei loeta käesolevas määruses 
Euroopa standardiorganisatsioonideks, 
kuid kellele on põhiõigusaktiga antud 
mandaat ja kellele on usaldatud Euroopa 
standardimist toetav eeltöö koostöös 
Euroopa standardiorganisatsioonidega.

(26) Kuna Euroopa standardimine 
puudutab ELi poliitikavaldkondi ja 
õigusakte väga laiaulatuslikult ja 
standardimistegevused on väga erinevad, 
tuleks ette näha erinevad rahastamise 
menetlused. Peamiselt on tegu 
pakkumiskutseteta toetustega, mis 
eraldatakse Euroopa ja riikide 
standardiorganisatsioonidele vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 110 
lõike 1 teisele lõigule ja komisjoni 23. 
detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, 
Euratom) nr 2342/2002 (millega 
kehtestatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 
168 lõike 1 punktile d. Lisaks peaks samu 
sätteid kohaldama ka organisatsioonide 
suhtes, keda ei loeta käesolevas määruses 
Euroopa standardiorganisatsioonideks, 
kuid kellele on põhiõigusaktiga antud 
mandaat ja kellele on usaldatud Euroopa 
standardimist toetav eeltöö koostöös 
Euroopa standardiorganisatsioonidega.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas võiksid sellistele 
organisatsioonidele usaldatud tegevused 
samuti hõlmata ELi poliitikate 
rakendamiseks vajalike standardite 
koostamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Standardimistegevuse rahastamine 
peaks katma ka standardite või muude 
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.

(29) Standardimistegevuse rahastamine 
peaks katma ka standardite või muude 
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 eelnimetatud tegevusi 
läbiviivatele asutustele, mis valitakse välja 
pakkumiskutsega või vajadusel lepingute 
sõlmimise teel.

Or. en

Selgitus

On oluline, et Euroopa standardeid valideeriksid ja vaataksid läbi ainult riiklikud ja Euroopa 
standardiorganisatsioonid. Vastasel juhul ei ole võimalik tagada VKEde, VVOde jt vajalikku 
kaasatust. Samal ajal ähvardab paralleelsete süsteemide loomise oht, kui ka teistel 
organisatsioonidel lubatakse standardeid valideerida ja läbi vaadata.

Muudatusettepanek 42
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
rakendusotsuste puhul, mis käsitlevad 
vastuväiteid sellistele harmoneeritud 
standarditele, mida komisjon peab 
põhjendatuks ja mille puhul ei ole viidet 

(36) Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
rakendusotsuste puhul, mis käsitlevad
Euroopa standardimistegevuse aastakava, 
ning rakendusotsuste puhul, mis 
käsitlevad vastuväiteid sellistele 
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harmoneeritud standardile Euroopa Liidu 
Teatajas veel avaldatud, mis tähendab, et 
asjaomase standardi põhjal ei saanud veel 
eeldada vastavust kohaldatavates ELi 
ühtlustamise õigusaktides sätestatud 
olulistele nõuetele.

harmoneeritud standarditele, mida 
komisjon peab põhjendatuks ja mille puhul 
ei ole viidet harmoneeritud standardile 
Euroopa Liidu Teatajas veel avaldatud, mis 
tähendab, et asjaomase standardi põhjal ei 
saanud veel eeldada vastavust 
kohaldatavates ELi ühtlustamise 
õigusaktides sätestatud olulistele nõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Rakendusotsuste puhul, mis käsitlevad 
vastuväiteid sellistele harmoneeritud 
standarditele, mida komisjon peab 
põhjendatuks ja mille puhul on viide 
harmoneeritud standardile Euroopa Liidu 
Teatajas juba avaldatud, tuleks kasutada 
uurimismenetlust, sest selline otsus võib 
mõjutada eeldust, et kohaldatavad olulised 
nõuded on täidetud.

(37) Rakendusotsuste puhul, mis käsitlevad 
vastuväiteid sellistele harmoneeritud 
standarditele, mida komisjon peab 
põhjendatuks ja mille puhul on viide 
harmoneeritud standardile Euroopa Liidu 
Teatajas juba avaldatud, tuleks – juhul, kui 
standardimistaotlused on edastatud 
Euroopa standardiorganisatsioonidele, ja 
tehniliste kirjelduste tunnustamisel info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas – kasutada uurimismenetlust, 
sest selline otsus võib mõjutada eeldust, et 
kohaldatavad olulised nõuded on täidetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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eeskirjad Euroopa 
standardiorganisatsioonide, riikide 
standardiorganisatsioonide ja komisjoni 
koostööks, ELi õigusakte ja poliitikat 
toetavate, tooteid ja teenuseid käsitlevate 
Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide koostamiseks, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(edaspidi „IKT”) valdkonna tehniliste 
spetsifikatsioonide tunnustamiseks ja
Euroopa standardimise rahastamiseks.

eeskirjad Euroopa 
standardiorganisatsioonide, riikide 
standardiorganisatsioonide ja komisjoni 
koostööks, ELi õigusakte ja poliitikat 
toetavate, tooteid ja teenuseid käsitlevate 
Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide koostamiseks, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(edaspidi „IKT”) valdkonna tehniliste 
spetsifikatsioonide tunnustamiseks,
Euroopa standardimise rahastamiseks ja 
tingimused Euroopa sidusrühmade 
organisatsioonide tasakaalustatud 
esindatuseks

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Jean-Pierre Audy

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 – tehniline spetsifikatsioon, 
mille tunnustatud standardiorgan on
korduvaks või pidevaks kasutuseks heaks 
kiitnud, mille järgimine ei ole kohustuslik 
ja mis on kas:

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Jean-Pierre Audy

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „tehniline spetsifikatsioon” – dokument, 
millega kehtestatakse tehnilised nõuded 
tootele, protsessile või teenusele; 

a) omadused, mis peavad tootel olema, 
sealhulgas kvaliteet, toimimine, 
koostalitlusvõime, ohutus või mõõtmed, 
kaasa arvatud selle toote suhtes 
kohaldatavad nõuded seoses nimetusega, 
mille all toodet müüakse, terminite, 
sümbolite, katsetamise ja katsetusviiside, 
pakendamise, tähistamise või 
märgistamisega ja vastavushindamise 
korraga;
b) tootmismeetodid ja -protsessid, mida 
kasutatakse aluslepingu artikli 38 lõikes 1 
osutatud põllumajandustoodete, 
inimtarbeks ja loomadele mõeldud toodete 
ning ravimite puhul, samuti teiste toodete 
tootmismeetodid ja -protsessid, kui need 
mõjutavad toodete omadusi;
c) omadused, mis peavad teenusel olema, 
sealhulgas kvaliteet, toimimine, 
koostalitlusvõime, ohutus, kaasa arvatud 
teenusepakkuja suhtes kohaldatavad 
nõuded seoses teabega, mida tuleb 
teenuse kasutajale anda vastavalt 
direktiivi 2006/123/EÜ artikli 22 lõigetele 
1–3;
d) meetodid ja kriteeriumid, mille toel 
hinnatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määruse 
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(EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse 
ehitustoodete ühtlustatud 
turustustingimused ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) 
artikli 2 lõikes 1 määratletud 
ehitustoodete toimivust võrreldes nende 
oluliste omadustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tööprogramm edastatakse enne 
avaldamist arvamuste saamiseks III lisas 
osutatud organisatsioonidele. Hiljemalt 
töökava avaldamise ajal teavitab iga 
riiklik või Euroopa 
standardiorganisatsioon selle olemasolust 
III lisas osutatud organisatsioone.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Herbert Reul

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. de
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Selgitus

Riikide standardiorganisatsioonidel, kes on Euroopa standardiorganisatsioonide liikmed, 
peaks olema vabadus esitada vastuväiteid töökavasse standardimiseks võetud teemale. 
Nimetatud vabadus tagab nii standardimise vabatahtliku iseloomu kui ka Euroopa Komisjoni 
antavate standardimisvolituste tegeliku vastavuse turu vajadustele.

Muudatusettepanek 50
Britta Thomsen

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

Selgitus

Euroopa standardimine on edukas ainult siis, kui sellel on liikmesriikide toetus. Seetõttu on 
oluline, et riiklikel ekspertidel oleks võimalus olla vastu.

Muudatusettepanek 51
Krišjānis Kariņš

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 avaldamine toimub 
selliselt, et teistes liikmesriikides 
tegutsevatel isikutel on võimalik esitada 
kommentaare. Kui osutub vajalikuks tõlge, 
siis tuleks see teha huvitatud poole kulul;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sidusrühmade osalemine Euroopa 
standardimises

Sidusrühmade osalemine Euroopa 
standardimises ja standarditele 
juurdepääsu võimaldamine 

Or. ro

Muudatusettepanek 53
Britta Thomsen

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 väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele (edaspidi „VKEd”),
tarbijaorganisatsioonidele ning
keskkondlikele ja ühiskondlikele 
sidusrühmadele näiteks III lisas osutatud 
organisatsioonide kaudu asjakohase 
esindatuse poliitika väljatöötamises ja 
järgmistes Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide koostamise 
etappides:

Or. en

Selgitus

„Asjakohane esindatus” on ähmane väljend, mis kasutatuna koos kategoorilise kohustusega 
seda tagada võib halvemal juhul kogu standardimisprotsessi blokeerida. 
Standardiorganisatsioonid saavad ainult anda endast parima sidusrühmade kaasamiseks, 
kuid kui need ei osale, ei tohiks see süsteemi toimimist blokeerida.
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Muudatusettepanek 54
Krišjānis Kariņš

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

Or. en

Muudatusettepanek 55
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) konsensuse saavutamine, mis 
tagatakse eelkõige III lisas osutatud 
organisatsioonide seisukohtade 
registreerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) hääletamisetapp, mille puhul III lisas 
osutatud organisatsioonidele on antud 
hääleõigus;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Standardid tuleb välja töötada ja 
vastu võtta, arvestades VKEde eripärade 
ja VKEde keskkonnaga, eriti 
väikekäsitöö- ja mikroettevõtete puhul, 
võimaldades nii neile paremat ja 
vähemkulukat juurdepääsu standarditele. 

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa standardiorganisatsioonid 
annavad III lisas osutatud 
organisatsioonidele aktiivse liikmesuse. 
Aktiivne liikmesus hõlmab ka hääleõigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tagamaks kasutajatele juurdepääsu 
ELi seadusloomet ja poliitikat toetavatele 
Euroopa standarditele, on tarvis ette näha 
diferentseeritud süsteemid hindade 
kehtestamiseks ning viia sisse eritasud ja 
soodushindadega standardipaketid, 
eelkõige VKEde, käsitöö- ja 
mikroettevõtete jaoks. 

Or. ro

Muudatusettepanek 60
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tagamaks sidusrühmade asjakohast 
esindatust, kontrollivad 
standardiorganisatsioonid rangelt 
liikmete vastuvõtmise läbipaistvust.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa standardiorganisatsioonid 2. Euroopa standardiorganisatsioonid
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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.

võimaldavad ettevõtetele, teaduskeskustele 
ja ülikoolidele, turujärelevalveasutustele 
liikmesriikides ning muudele juriidilistele 
isikutele tehnilisel tasemel piisava 
esindatuse 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.

Or. en

Selgitus

„Asjakohane esindatus” on ähmane väljend, mis kasutatuna koos kategoorilise kohustusega 
seda tagada võib halvemal juhul kogu standardimisprotsessi blokeerida. 
Standardiorganisatsioonid saavad ainult anda endast parima sidusrühmade kaasamiseks, 
kuid kui need ei osale, ei tohiks see süsteemi toimimist blokeerida. Samas peaksid 
standardimises osalema liikmesriikide turujärelevalveasutused, tagades selles protsessis 
teadmised ja kõrge kvaliteedi.

Muudatusettepanek 62
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast konsulteerimist III lisas 
osutatud organisatsioonidega võtab
komisjon vastu iga-aastase Euroopa 
standardimist käsitleva töökava, milles 
märgitakse ära Euroopa standardid ja 
Euroopa standardimisdokumendid, mille 
koostamist ta kavatseb Euroopa 
standardiorganisatsioonidelt taotleda 
vastavalt artiklile 7. Komisjon teavitab III 
lisas osutatud organisatsioone oma iga-
aastase töökava avaldamisest.

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
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parandada.) 

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas artiklis viidatud Euroopa 
standardimist käsitleva töökava projekt 
avaldatakse konsulteerimiseks III lisas 
osutatud organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jean-Pierre Audy

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. Need peavad 
lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega 
ja toetuma konsensusele. Taotlus 
kiidetakse heaks vastavalt artikli 18 lõikes 
3 osutatud uurimismenetlusele, pärast 
konsulteerimist selle sektori vastava 
direktiivi seirekomisjoniga.

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.) 

Or. fr
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Muudatusettepanek 65
Silvia-Adriana Ţicău

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. Need peavad 
lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega 
ja toetuma konsensusele. Taotlused 
standardite koostamiseks põhinevad 
konsultatsioonidel kõigi peamiste 
huvitatud pooltega.

Or. ro

Muudatusettepanek 66
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon teavitab III lisas osutatud 
organisatsioone vastavalt lõikele 1 
esitatud taotlustest ning konsulteerib 
nendega nimetatud taotluste osas.

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.) 

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane Euroopa 
standardiorganisatsioon peab ühe kuu 
jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse 
kättesaamist vastama, kas ta võtab selle 
vastu.

2. Asjaomane Euroopa 
standardiorganisatsioon peab kahe kuu 
jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse 
kättesaamist vastama, kas ta võtab selle 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – 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 ühe kuu jooksul 
pärast lõikes 2 osutatud nõusoleku 
kättesaamist toetuse andmisest Euroopa 
standardi või Euroopa 
standardimisdokumendi koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – 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 

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

Or. ro

Muudatusettepanek 70
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 2 punktis a 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 18 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

4. Käesoleva artikli lõike 2 punktis a 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 18 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt, pärast konsulteerimist selle 
sektori vastava direktiivi 
seirekomisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva artikli lõike 2 punktis b 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 18 
lõikes 3 osutatud uurimismenetluse 
kohaselt.

5. Käesoleva artikli lõike 2 punktis b 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 18 
lõikes 3 osutatud uurimismenetluse 
kohaselt, pärast konsulteerimist selle 
sektori vastava direktiivi 
seirekomisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Marian-Jean Marinescu
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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 otsustada pärast 
konsulteerimist kõigi sidusrühmadega, sh 
Euroopa standardiorganisatsioonidega, et 
ta tunnustab riigihankemenetlustes 
kasutamiseks ja ELi poliitika 
elluviimiseks IKT standarditena II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaid tehnilisi 
spetsifikatsioone, mis ei ole riiklikud, 
Euroopa ega rahvusvahelised standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 otsustada, et ta tunnustab II 
lisas sätestatud nõuetele vastavaid IKT 
valdkonna tehnilisi spetsifikatsioone, mis 
ei ole riiklikud, Euroopa ega 
rahvusvahelised standardid, IKT 
standarditena riigihangetes ja poliitika 
elluviimiseks, eesmärgiga edendada 
koostalitlusvõimet IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Silvia-Adriana Ţicău



PE478.724v02-00 28/38 AM\890072ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hinnates tehniliste spetsifikatsioonide 
vastavust II lisas sätestatud nõuetele, 
võtab komisjon nõuetekohaselt arvesse 
paljusid eri arvamusi, sh riiklike ja 
Euroopa standardiorganisatsioonide omi.

Or. ro

Muudatusettepanek 75
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

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 tunnustatud 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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Or. en

Muudatusettepanek 77
Krišjānis Kariņš

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) liikmesriigi nõudmisel 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;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Silvia-Adriana Ţicău

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) 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;

Or. ro

Muudatusettepanek 79
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Euroopa standardeid ja Euroopa 
standardimisdokumente selgitavate, 
tõlgendavate ja lihtsustavate materjalide 
koostamine, sh kasutusjuhendite ja
parimate tavadega seotud dokumentide 
koostamine ja teavitustegevus;

f) Euroopa standardeid ja Euroopa 
standardimisdokumente selgitavate, 
tõlgendavate ja lihtsustavate materjalide 
koostamine, sh kasutusjuhendite, 
standardite kokkuvõtete, 
koolitusmoodulite, parimate tavadega 
seotud dokumentide koostamine ja 
teavitustegevus;

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.) 

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Britta Thomsen

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) VKEd, tarbijaorganisatsioonid ning 
keskkondlikud ja ühiskondlikud 
sidusrühmad on artikli 5 lõikes 1 osutatud 
Euroopa standardimistöös asjakohaselt 
esindatud, eeldusel et nimetatud 
sidusrühmade eksperdid on kättesaadavad 
ja nõus osalema.

Or. en

Selgitus

Standardiorganisatsioonid saavad ainult anda endast parima sidusrühmade kaasamiseks, 
kuid kui need ei osale, ei tohiks see süsteemi toimimist blokeerida.

Muudatusettepanek 81
Reinhard Bütikofer
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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) VKEd, tarbijaorganisatsioonid ning
keskkondlikud ja ühiskondlikud 
sidusrühmad on artikli 5 lõikes 1 osutatud 
Euroopa standardimistöös asjakohaselt 
esindatud ning neil on aktiivne liikmesus 
Euroopa standardiorganisatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eesmärgiga võimaldada VKEdel 
saada täit kasu Euroopa harmoneeritud 
standardite rakendamisest ning neid 
mõista, kaetakse Euroopa 
standardiorganisatsioonidele tõlkimiseks 
antavate vahenditega märkimisväärne osa 
tekkivatest kogukuludest ning 
lihtsustatakse tõlkerahastamise menetlusi. 
Artikli 11 lõike 1 punktis e osutatud 
tõlkimistegevuse eest antav toetus 
makstakse välja ettemaksuna kindla 
summana tõlgitud lehekülje kohta ja 
pärast tõendite esitamist, et tõepoolest 
tõlgitakse Euroopa standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 17 vastu lisade 
muutmisega seotud delegeeritud õigusakte, 
et:

Komisjonile antakse volitused võtta pärast 
konsulteerimist III lisas osutatud 
organisatsioonidega ja kooskõlas artikliga 
17 vastu lisade muutmisega seotud 
delegeeritud õigusakte, et:

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ajakohastada I lisas esitatud Euroopa 
standardiorganisatsioonide nimekirja;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklis 16 osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 1. 
jaanuarist 2013. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne viieaastase 
ajavahemiku möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle tagasi võtavad.
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Or. ro

Muudatusettepanek 86
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mis tahes ajal tagasi võtta. Institutsioon, 
kes on algatanud sisemenetluse volituste 
delegeerimise tagasivõtmiseks, püüab 
sellest teavitada komisjoni mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud volitused, mille 
suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, 
ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.
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.

Or. ro

Muudatusettepanek 87
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses. Komitee kohtub 
vähemalt kaks korda aastas Euroopa ja 
riiklike standardiorganisatsioonide ja 
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liikmesriikidega.

Or. en

Selgitus

Euroopa standardiorganisatsioonid ja liikmesriigid peavad olema kaasatud, kuna tehtavad 
otsused on standardimissüsteemi jaoks põhimõttelise tähtsusega.

Muudatusettepanek 88
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lisades I ja III osutatud 
organisatsioonid kutsutakse komitee 
koosolekutele osalema vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa standardiorganisatsioonid 
saadavad komisjonile iga-aastase aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta.
Aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet, 
mis puudutab:

1. Euroopa standardiorganisatsioonid 
saadavad komisjonile iga-aastase lühikese 
ja konkreetse aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruanne sisaldab 
teavet, mis puudutab:

Or. da

Selgitus

Ingliskeelses versioonis kasutatakse sõna „üksikasjalik”, mis võib tekitada täiendavat 
bürokraatiat, pakkumata samas mingit abi rakendamise osas. Aruanne peaks olema pigem 
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suunatud ja suhteliselt konkreetne.

Muudatusettepanek 90
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt 31. juuniks 2015 ja seejärel iga
viie aasta järel esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta.
Selles aruandes hinnatakse ELi rahastatava 
standardimistegevuse asjakohasust ELi 
poliitika ja õigusaktidega seotud nõuetest 
lähtuvalt.

3. Hiljemalt 31. juuniks 2015 ja seejärel iga
kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta.
Selles aruandes hinnatakse ELi rahastatava 
standardimistegevuse asjakohasust ELi 
poliitika ja õigusaktidega seotud nõuetest 
lähtuvalt.

Or. ro

Muudatusettepanek 91
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 6 lõikest 1 jäetakse välja fraas
„koos I ja II lisas nimetatud 
standardiorganite ja -asutuste 
esindajatega”;

b) artikli 6 lõikes 1 asendatakse fraas
„koos I ja II lisas nimetatud 
standardiorganite ja -asutuste esindajatega”
järgmisega: „koos Euroopa ja riiklike 
standardiorganisatsioonide ning 
käsitööettevõtteid, VKEsid, tarbijaid ning 
keskkondlikke ja ühiskondlikke huvisid 
esindavate Euroopa organisatsioonide 
esindajatega”;

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.) 

Or. fr
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Muudatusettepanek 92
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) üldsust teavitatakse sobivate ja kõigile 
kättesaadavate vahendite abil (uute) 
standardite koostamisest;

ii) üldsust teavitatakse laialdaselt sobivate 
ja kõigile kättesaadavate vahendite abil
(uute) standardite koostamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) asjakohane esindatus:
i) tehnilised spetsifikatsioonid koostatakse 
kõigi huvitatud poolte osalusel;
ii) kõigi sidusrühmade kategooriate 
esindatus on tasakaalustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kättesaadavus: tehniline spetsifikatsioon 
tehakse mõistlikel tingimustel avalikkusele 

b) kättesaadavus: tehniline spetsifikatsioon 
tehakse mõistlikel tingimustel avalikkusele 
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kättesaadavaks (sealhulgas mõistliku tasu 
eest või tasuta), et kõik saaksid seda 
rakendada ja kasutada;

kättesaadavaks (sealhulgas mõistliku tasu 
eest või tasuta), et kõik saaksid seda 
rakendada ja kasutada, sh kasutatud 
formaati iseseisvalt edasi jagada;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tehnilise spetsifikatsiooni rakendamiseks 
olulised intellektuaalomandi õigused on 
taotlejate jaoks litsentseeritud mõistlikel
(õiglastel) ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel ((F)RAND), mis hõlmab 
intellektuaalomandi õiguste omaja 
äranägemisel ka tasuta litsentside 
väljastamist nn olulise 
intellektuaalomandi puhul;

c) tehnilise spetsifikatsiooni rakendamiseks 
olulised intellektuaalomandi õigused on
kõigi taotlejate jaoks kättesaadavad ilma 
kasutusõiguse tasuta. Eelnevalt kokku 
lepitud hüvitus mõistlikel (õiglastel) ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel ei 
välista ühtegi väljatöötamise ja levitamise 
mudelit;

Or. en

Selgitus

Tagamaks rakendamise kiiret kasvu, peab avatus olema spetsifikatsioonide puhul normiks. 
Kasutustasu maksmise tingimused peavad olema eelnevalt kindlaks määratud, et piirata 
õiguslikke riske, eriti VKEde ja avatud lähtekoodiga või vabavara projektide puhul. Eelnevalt 
kokku lepitud tingimused ei tohi välistada ühtegi väljatöötamise ja levitamise mudelit. 
Kasutustasu maksmine põhimõttel „iga installeerimise eest” ei ole ühilduv ja seetõttu 
välistataks sellega avatud lähtekoodi süsteemi levitamismudeli kasutamine.

Muudatusettepanek 96
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt a – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa organisatsioonid, kes 
esindavad Euroopa standardimistegevuses 
VKEsid:

(a) Euroopa horisontaalorganisatsioonid, 
kes esindavad Euroopa
standardimistegevuses ainult 
käsitööettevõtteid ja VKEsid:

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.) 

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa organisatsioonid, kes 
esindavad Euroopa standardimistegevuses 
VKEsid:

(a) Euroopa horisontaalorganisatsioonid, 
kes esindavad Euroopa 
standardimistegevuses käsitööd ja VKEsid:

Or. en


