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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eesmärk on suurendada Euroopa standardite 
positiivset mõju turu toimimisele, majanduskasvule ning ettevõtete innovatsiooni- ja 
konkurentsivõimele. Määrusega soovitakse lühendada standardimisprotsessi juhul, kui 
standardid koostatakse komisjoni soovil, et tagada VKEde ja ühiskonna sidusrühmade 
asjakohane esindatus standardimisprotsessis (eriti siis, kui standardid koostatakse komisjoni 
soovil), muuta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna standardite rakendamine 
laiaulatuslikumaks, mis parandaks koostoimevõimet ja aitaks kaasa uute standardite loomisele 
innovatiivse ja kiiresti arenevate tootmistehnoloogiate, nagu nano-, bio- ja tuumatehnoloogia 
valdkonnas, ning kiirendaks olemasoleva õigusraamistiku ühtlustamist. 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon otsustas kasutada ära olukorra, kus 
asutakse muutma nõukogu direktiive 89/686/EMÜ, 93/15/EMÜ ja 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, mis on tehnoloogia arengu ja majanduse 
globaliseerumise tõttu muutunud vältimatuks. On vaja koostada uued õigusaktid, millega 
tugevdatakse standardimispoliitika kohta varem kehtestatud direktiive, ning neid direktiive 
ajakohastada.

Kõige tähtsamad muudatused on seotud komisjoni ning tehniliste standardite ja normide 
komitee volituste määratlemisega. Hiljutiste muudatuste hulgas on teenuste valdkonna 
standardimistegevuse toomine õigusliku raamistiku alla ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia käsitlemine eraldi teemana. Samuti on läbi vaadatud alus, 
mille põhjal EL rahastab standardimistegevust.

Arvamuse koostaja seisukoht
Arvamuse koostaja pooldab ettepanekut võtta vastu uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus ELi praeguse standardimispoliitika tugevdamiseks ning tuua sisse uusi elemente, mis 
arvestaksid uute asjaoludega, ning on seisukohal, et see annab tugeva aluse ELi ja Euroopa 
standardimissüsteemi vaheliste sidemete kaasajastamisele. Selliste elementide hulgas on 
näiteks teenuste valdkonna standardimise arvesse võtmine ning selle lisamine teavitamise 
süsteemi. On väga positiivne, et on lisatud osa Euroopa standardimistegevuse rahastamise 
kohta komisjoni kaudu, mis loob parema õigusliku aluse ja lihtsustab menetlusi.

Siiski tekitavad ettepaneku mõned elemendid kahtluse selle suhtes, kui tõhus on avaliku ja 
erasektori partnerlussuhe. 

Määruse sätete muutmine on oluline, et sellest kujuneks rakenduslik vahend, mis aitaks 
toetada ühtset turgu, kohaldada konkurentsi- ja uuendusvõime suurendamise huvides Euroopa 
standardeid, hõlbustada sidusrühmade osalemist ja tagada jätkusuutlik areng. Euroopa 
standardimise süsteemi tuleks täiustada ning lisada sellesse uusi elemente, mis annaksid 
sellele lisaväärtust. 

Konkreetsed tähelepanekud
1) Kehtivaid Euroopa standardimiseeskirju ei ole määratletud ega mainitud. 
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2) Puudub viide riikide esindatuse põhimõttele, mis on Euroopa (ja rahvusvahelise) tasandi 
standardimistegevuse alus.

3) Puuduvad sätted, mis käsitleksid status quo säilitamise põhimõtet, mis on olulise 
tähtsusega standardite ühtlustamiseks ELi tasandil.

4) Paljud sätted on üldise iseloomuga ning kuna komisjonile delegeeritakse olulises ulatuses 
volitusi, annab see liiga suure võimaluse tõlgendamiseks. Seda küsimust tuleks täpsustada. 
See puudutab ka teatavaid määratlusi ja tegevusi, eelkõige sellistel aladel, kus komisjon on 
teinud ettepanekuid, mis mõjutavad olemasoleva süsteemi toimimist ja selle ühtsust.

5) Komisjoni ettepaneku projektis soovitatakse Euroopa standardite asemel kasutada 
erinevate foorumite ja konsortsiumite spetsifikatsioone, kuna nende tingimusi on kergem 
täita. Üks standardimise demokraatliku protsessi aluseid on ühiskondlik kokkulepe. Euroopa 
standardimissüsteemi tugevus rajaneb tema terviklikkusel, sest see tagab standardite kogumi 
ühtsuse. Foorumite ja konsortsiumite osalemine süsteemis ei tohiks viia üksteisele 
vastukäivate standardite või omavahel konkureerivate spetsifikatsioonide tekkimiseni ega 
takistada VKEde osalemist (foorumites osalemise kulud on kõrged ning otsuste langetamise 
kriteeriumid ei ole alati demokraatlikud). Lisaks võivad teatavates foorumites ja 
konsortsiumites tooni anda ELi välised toimijad. Seetõttu tuleks standardite kinnitamine jätta 
võimalikult suures ulatuses praegu tunnustatud Euroopa standardiorganisatsioonidele ning 
kasutada ära nende organisatsioonide poolt pakutud mitmesuguseid võimalusi dokumentide 
koostamiseks, kasutades selleks konsensusel põhinevat kiirendatud protsessi, milles osalevad 
kõik sidusrühmad kõikidest ELi liikmesriikidest (näiteks konverentside korraldamisega teatud 
teemadel). 

Foorumite ja konsortsiumite spetsifikatsioonide kasutamine peaks olema lubatud ainult 
rangelt määratletud juhtudel (näiteks riigihankemenetluses aladel, mille kohta standardid 
puuduvad), kusjuures tuleks alles jätta samad nõuded üksteisemõistmise, avatuse, 
vabatahtliku osalemise, läbipaistvuse jne suhtes, ning säilitada Euroopa 
standardiorganisatsioonid.

6) Puudub viide kõige uuematele tehnoloogiatele, nagu nano-, bio- ja tuumatehnoloogia. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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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) Euroopa standardimissüsteemi peaksid 
jätkuvalt juhtima sidusrühmad ning see 
peaks toimuma nende huvides ja vastavalt 
põhimõtetele, mis hõlmavad ühtsust, 
läbipaistvust, avatust, konsensust, 
erihuvidest sõltumatust, piisavust turu 
jaoks, tõhusust ja siseriiklikku esindatust 
otsustamisprotsessis, ning Euroopa
standardeid peaksid ka edaspidi vastu 
võtma Euroopa standardiorganisatsioonid: 
Euroopa Standardikomitee (CEN), 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee
(CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite Instituut
(ETSI).

Or. pl

Selgitus

Praeguse olukorra meeldetuletuseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Liidus võtavad riiklikke 
standardeid vastu riikide
standardiorganisatsioonid, mille 
tagajärjeks võib olla omavahel vastuolus 
olevate standardite kehtimine ja tehnilised 
takistused siseturul. Seetõttu on siseturu ja 
ELis toimuva standardimise tõhususe 
huvides vaja säilitada riikide
standardiorganisatsioonide, Euroopa 
standardiorganisatsioonide ja komisjoni 
vahel senine korrapärane teabevahetus 

(10) Euroopa Liidus võtavad riiklikke 
standardeid vastu riikide
standardiüksused, mille tagajärjeks võib 
olla omavahel vastuolus olevate standardite 
kehtimine ja tehnilised takistused ELi
siseturul. Seetõttu on ELi siseturu ja ELis 
toimuva standardimise tõhususe huvides 
vaja säilitada riikide standardiüksuste, 
Euroopa standardiorganisatsioonide ja 
komisjoni vahel senine korrapärane 
teabevahetus praeguse ja edaspidise 



PE476.047v02-00 6/21 PA\884637ET.doc

ET

praeguse ja edaspidise 
standardimistegevuse üle. Kõnealune 
teabevahetus peaks toimuma kooskõlas 
tehniliste kaubandustõkete lepingu 3. 
lisaga, mis kiideti heaks nõukogu 10. 
detsembri 1979. aasta otsusega nr 
80/271/EMÜ aastatel 1973–1979 toimunud 
kaubandusläbirääkimistest tulenenud 
mitmepoolsete lepingute sõlmimise kohta.

standardimistegevuse üle ning samuti 
määruste üle status quo säilitamise 
põhimõtte kohta nende rakendamiseks 
Euroopa standardiorganisatsioonide 
alluvuses toimivatele riikide 
standardiüksustele.
Kõnealune teabevahetus peaks toimuma 

kooskõlas tehniliste kaubandustõkete 
lepingu 3. lisaga, mis kiideti heaks 
nõukogu 10. detsembri 1979. aasta 
otsusega nr 80/271/EMÜ aastatel 1973–
1979 toimunud kaubandusläbirääkimistest 
tulenenud mitmepoolsete lepingute 
sõlmimise kohta.

Or. pl

Selgitus

Puudub status quo säilitamise põhimõte (direktiivi 98/34/EÜ artiklid 4 ja 7). Status quo on 
hea vahend tehniliste kaubandustakistuste vältimiseks ning toetab ELi tasandil tehnilist 
harmoneerimist.

Muudatusettepanek 3

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, huvide ega 
innovatsioonisuutlikkusega. Seetõttu on 
oluline suurendada nende esindatust ja 
osalemist standardimisprotsessis, eriti 
tehnilistes komiteedes.

Or. pl

Selgitus

Standardid, mis võetakse vastu VKEsid piisaval määral kaasamata, on VKEde suhtes 
diskrimineerivad nii tootmise kui ka innovatsioonitegevuse osas.
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Muudatusettepanek 4

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 mitmes valdkonnas
alaesindatud, seda eelkõige Euroopa 
tasandil. Seega peaks käesolev määrus 
tagama, et VKEd oleksid Euroopa 
standardimisprotsessis asjakohaselt 
esindatud.

Or. pl

Selgitus

Sidusrühmad, kaasa arvatud VKEd, osalevad Euroopas toimuvas standardimistegevuses 
siseriiklikul tasandil, kus nad puutuvad kokku samasuguste firmade ja kohalike 
omavalitsustega ning saavad töötada oma emakeeles. Riigi standardiüksusest nimetatud 
esindaja (siseriikliku esindatuse põhimõte) esitab ELi tasandi asjaomastele tehnilistele 
komiteedele siseriiklikul tasandil saavutatud ühise seisukoha, milleni on jõutud VKEde 
osavõtul.

Muudatusettepanek 5

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-, 

(19) Riiklikud ametiasutused peaksid kõiki 
asjakohaseid standardeid ja tehnilisi 
kirjeldusi võimalikult palju ära kasutama 
riistvara, tarkvara ja infotehnoloogia 
teenuste ostmisel, valides näiteks 
standardid ja 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 
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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 
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.

2004/17/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 
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. pl

Selgitus

Standardeid määratletakse vastavalt valdkonnale, millest nad pärinevad või meetodi järgi, 
millele vastavalt nad on välja arendatud, aga mitte tööstussektorite järgi.
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Muudatusettepanek 6

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 
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.

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

Or. pl

Selgitus

Standardeid määratletakse vastavalt valdkonnale, millest nad pärinevad või meetodi järgi, 
millele vastavalt nad on välja arendatud, aga mitte tööstussektorite järgi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Innovatsiooni ja standardlahenduste (21) Innovatsiooni ja konkurentsi toetamise 
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vahelise konkurentsi toetamise huvides ei 
tohiks ühe konkreetse tehnilise kirjelduse 
tunnustamine tähendada seda, et
konkureerivat tehnilist kirjeldust ei saa 
käesoleva määruse sätete kohaselt 
tunnustada. Tunnustamisel tuleks lähtuda 
sellest, kas tingimused on täidetud ja 
tehniline kirjeldus on saavutanud turul 
vastuvõetavuse miinimumtaseme. „Turul 
vastuvõetavust” ei tohiks võrdsustada 
laialdase kasutuselevõtuga turul.

huvides ei tohiks ühe konkreetse tehnilise 
kirjelduse tunnustamine tähendada seda, et 
tehnilist kirjeldust ei saa käesoleva 
määruse sätete kohaselt tunnustada.
Tunnustamisel tuleks lähtuda sellest, kas 
tingimused on täidetud ja tehniline 
kirjeldus on saavutanud turul
märkimisväärse vastuvõetavuse taseme.

Or. pl

Selgitus

Standardlahendused ei tohiks olla üksteisele vastukäivad. Standardid peaksid moodustama 
ühtse kogumi. Standarditud tehnilised lahendused peaksid andma ettevõtetele võrdsed 
võimalused, et nad saaksid luua konkurentsivõimelisi lahendusi ja teenuseid. Tarbijale peaks 
tehnilised standardlahendused andma selge viite selle kohta, mida tasub osta.

Muudatusettepanek 8

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 kirjeldused 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. pl
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Selgitus

Standardeid määratletakse vastavalt valdkonnale, millest nad pärinevad või meetodi järgi, 
millele vastavalt nad on välja arendatud, aga mitte tööstussektorite järgi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas võib tekkida olukord, kus on 
otstarbekas toetada ELi tasandil kindlate 
standardite kasutamist või nõuda nende 
täitmist, et tagada ühtsel turul 
koostalitlusvõime ja suurendada kasutajate 
valikuvabadust. Samuti võib juhtuda, et 
konkreetsed Euroopa standardid ei vasta 
enam tarbijate vajadustele või takistavad 
tehnoloogia arengut. Seepärast on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivis 2002/21/EÜ elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta sätestatud, et komisjon 
võib vajadusel paluda Euroopa 
standardiorganisatsioonidel koostada 
standardeid, panna kokku nimekiri 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud 
standarditest ja/või spetsifikatsioonidest, et 
soodustada nende kasutamist või muuta 
nende rakendamine kohustuslikuks, või
kõrvaldada standardeid ja/või 
spetsifikatsioone sellisest nimekirjast.

(23) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas võib tekkida olukord, kus on 
otstarbekas toetada ELi tasandil kindlate 
standardite kasutamist või nõuda nende 
täitmist, et tagada ühtsel turul 
koostalitlusvõime ja suurendada kasutajate 
valikuvabadust. Samuti võib juhtuda, et 
konkreetsed Euroopa standardid ei vasta 
enam tarbijate vajadustele või takistavad 
tehnoloogia arengut. Seepärast on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivis 2002/21/EÜ elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta sätestatud, et komisjon 
võib vajadusel paluda Euroopa 
standardiorganisatsioonidel koostada 
standardeid, panna kokku nimekiri 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud 
standarditest ja/või spetsifikatsioonidest, et 
soodustada nende kasutamist või 
kõrvaldada standardeid ja/või 
spetsifikatsioone sellisest nimekirjast.

Or. pl

Selgitus

Standardid ei ole siduvad – nad on täitmiseks vabatahtlikud ja peaksid selleks jääma.
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Muudatusettepanek 10

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 
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.

(36) Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
rakendusotsuste puhul, mis käsitlevad 
vastuväiteid Euroopa 
standardimistegevuse aastakavale või
sellistele 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. pl

Selgitus

Liikmesriikidega tuleks Euroopa standardimistegevuse aastakava osas nõu pidada.

Muudatusettepanek 11

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) Uurimismenetlust tuleks kasutada 
kõikide Euroopa 
standardiorganisatsioonide 
standardimisteadete puhul, samuti info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia ja 
tuumatehnoloogia valdkonna tehniliste 
kirjelduste tunnustamise korral ning 
selliste rakendusotsuste puhul, mis 
käsitlevad vastuväiteid sellistele 
harmoneeritud standarditele, mida 
komisjon peab põhjendatuks ja mille puhul 
on viide harmoneeritud standardile 
Euroopa Liidu Teatajas juba avaldatud, 
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sest sellised otsused võivad mõjutada 
eeldust, et kohaldatavad olulised nõuded 
on täidetud.

Or. pl

Selgitus

Tehniliste kirjelduste tunnustamise menetlus uute tehnoloogiate valdkonnas peaks 
võimaldama liikmesriikidel märkusi esitada.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Standardeid määratletakse vastavalt valdkonnale, millest nad pärinevad või meetodi järgi, 
millele vastavalt nad on välja arendatud, aga mitte tööstussektorite järgi. Lisaks ei ole selge, 
mida tegelikult tähendab selles määratluses IKT standardi mõiste. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „standardieelnõu” – teatavat teemat 
käsitlevate tehniliste spetsifikatsioonide 
teksti sisaldav dokument, mis kavatsetakse 
vastavalt asjakohasele 
standardimismenetlusele vastu võtta 
niisugusena, nagu see on pärast 
ettevalmistamist ja märkusteks või 
kontrollimiseks üldsusele saatmist;

3) „standardieelnõu” – kavandatavat 
standardit sisaldav dokument, mis on 
esitatud arvamuse saamiseks, 
hääletamiseks või vastuvõtmiseks;
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Or. pl

Selgitus

Tuleks kasutada asjakohasest Euroopa standardist pärinevat määratlust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – esimene osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4) „tehniline spetsifikatsioon” – tehniliste 
nõuete kehtestamine tootele, protsessile 
või teenusele dokumendis, millega 
kehtestatakse kas:

Or. pl

Selgitus

Vastu võetud kui EN 45020.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „status quo säilitamise põhimõte” –
riigi standardiüksused ei tööta edasi 
projektidega, mis on juba käigus;

Or. pl

Selgitus

See määratlus esineb direktiivi 98/34/EÜ artiklites 4 ja 7.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Riikide standardiorganisatsioonid ei tohi
olla vastu standardimiseks nende kavasse 
võetud teemade arutamisele Euroopa
tasandil vastavalt Euroopa
standardiorganisatsiooni kehtestatud 
reeglitele ega võtta samme, mis võiksid 
selle kohta langetatavat otsust mõjutada.

Or. pl

Selgitus

Riikide standardiüksused peaksid saama olla vastu ainult teatava standardimisküsimuse 
võtmisele nende töökavasse. Praegu toimub see otsuste alusel, mille on langetanud 
asjaomaste huvitatud poolte määratud esindajad standardimise erikomiteedes. Standardite 
piisavus turu jaoks ja nende vabatahtlikkus on kaks tähtsat põhimõtet. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riigi standardiüksused ei võta 
Euroopa standardi koostamise ajal ja 
pärast selle vastuvõtmist meetmeid, mis 
võiksid negatiivselt mõjutada 
kavandatavat ühtlustamist, ning eelkõige 
ei tohi nad teatud ajavahemiku jooksul 
avaldada uut või ajakohastatud 
siseriiklikku standardit, mis ei ole 
olemasoleva Euroopa standardiga 
täielikult kooskõlas.

Or. pl

Selgitus

See säte täidaks status quo säilitamise kriteeriumi, mis on sisse toodud direktiivist 98/33/EÜ.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

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
aitavad kaasa sellele, 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 
järgmistes Euroopa standardite ja Euroopa 
standardimisdokumentide koostamise 
etappides:

a) ettepanekute tegemine uute tööteemade 
kohta ja nende heakskiitmine;

a) ettepanekute tegemine uute tööteemade 
kohta ja nende heakskiitmine;

b) tehniline arutelu ettepanekute üle; b) tehniline arutelu ettepanekute üle;

c) kommentaaride esitamine eelnõude 
kohta;

c) kommentaaride esitamine eelnõude 
kohta;

d) olemasolevate Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide 
läbivaatamine;

d) olemasolevate Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide 
läbivaatamine;

e) vastuvõetud Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide
levitamine ja neist informeerimine.

e) vastuvõetud Euroopa standardite ja 
Euroopa standardimisdokumentide kohta 
teabe jagamine.

Or. pl

Selgitus

Riikide standardiüksused tagavad sidusrühmade osalemise Euroopa standardimistegevuses. 
Volitatud esindaja (siseriikliku esindatuse põhimõte) esitab siseriiklikul tasandil saavutatud 
ühise seisukoha. Euroopa standardite levitamise õigus jääb riigi standardiüksustele. Nende 
müügist saadavast tulust rahastatakse standardimistegevust Euroopas.
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Muudatusettepanek 19

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 sellele, 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.

Or. pl

Selgitus

Sõltuvalt iga projekti tähtsusest turu jaoks erineb ka sidusrühmade osalemise määr. 
Osalemiseks on vaja erialaseid teadmisi, märkimisväärselt kõrget kvalifikatsiooni, huvi ja 
fonde, ning määruse artiklis 5 ja III lisas antakse see eelisõigus ainult teatavatele 
organisatsioonidele ja sidusrühmade gruppidele. Seda sätet võib pidada vastuolus olevaks 
võrdsete tingimuste põhimõttega.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud Euroopa 
standardimistegevuse aastakava võetakse 
vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 
nimetatud nõuandemenetlusele; lisaks 
tuleb sellesse protsessi kaasata Euroopa 
standardiorganisatsioonid.

Or. pl
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Selgitus

See punkt tuleks lisada, et tagada standardite piisavus turu jaoks, sidusrühmade osalemine ja 
(menetluste) läbipaistvus.

Muudatusettepanek 21

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. pl

Selgitus

Seletuskirjas märgitakse, et standardite koostamiseks kuluv aeg on üks küsimustest, mida 
tuleks käsitleda. Protsesside optimaalsemaks muutmine peaks mõjutama kõiki huvitatud pooli. 
Seetõttu tehakse ettepanek, et toetuste andmise kohta otsuse langetamiseks kuluvat 
ajavahemikku tuleks lühendada ühe kuuni (sama aeg, mille jooksul Euroopa 
standardiorganisatsioonid peavad jõudma otsusele taotluste vastuvõtmise või tagasilükkamise 
asjus).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT valdkonna standardid IKT valdkonna tehnilised 
spetsifikatsioonid

Or. pl

Selgitus

Standardeid määratletakse vastavalt valdkonnale, millest nad pärinevad või meetodi järgi, 
millele vastavalt nad on välja arendatud, aga mitte tööstussektorite järgi. Lisaks ei ole selge, 
mida standardi määratluses tähendab IKT valdkonna tehniliste spetsifikatsioonide mõiste. 
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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.

1. 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.

2. Lõikes 1 nimetatud otsus võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 nimetatud 
uurimismenetlusele; lisaks tuleb 
vastuvõtmise protsessi kaasata Euroopa 
standardiorganisatsioonid.

Or. pl

Selgitus

IKT valdkonna standardimistegevuse asjakohasuse küsimus ei ole veel lahendatud. Tundub, et 
konsortsiumitele pandud kohustused on standardiorganisatsioonide kohustustest oluliselt 
leebemad. Kui standardimisega tegelevad standardiorganisatsioonid, tagab see standardite 
ühtsuse, mis omakorda tagab toodete ja süsteemide toimivuse. II lisas ei ole seda keskse 
tähtsusega küsimust mainitud.

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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Or. pl

Selgitus

IKT valdkonna standardimistegevuse asjakohasuse küsimus ei ole veel lahendatud. Tundub, et 
konsortsiumitele pandud kohustused on standardiorganisatsioonide kohustustest oluliselt 
leebemad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – 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. pl

Selgitus

Terminoloogilise ühtsuse tagamiseks kavandatavate määratlustega. 

Muudatusettepanek 26

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. See teeb koostööd 
Euroopa standardiorganisatsioonidega.

Or. pl

Selgitus

Küsimusi tekitab viis, kuidas kirjeldatakse komiteed, sest see tähendab praeguse läbipaistvuse 
taseme olulist vähenemist. Samuti ei ole selge, kuidas hakkavad osalema Euroopa 
standardiorganisatsioonid ja riigi standardiüksused.
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