
Aruanne meetmete kohta, mida MTÜ Eesti Standardikeskus on 2019. 
aastal rakendanud selleks, et parandada VKEde jaoks standardite 
kasutamise ja nende väljatöötamise protsessis osalemise tingimusi 

(vastavalt määruse 1025/2012 artiklile 6(3)) 
 

Arvestades, et peaaegu kõik MTÜ Eesti Standardikeskus kliendid on VKE-d, on Standardikeskus 
kõiki oma tegevusi planeerides ja teenuseid välja töötades arvestanud eelkõige VKE-de vajadusi. 

 
Seoses artikkel 6 lõikes 1 nimetatud tegevustega on Standardikeskus teinud järgmist: 
 
Standardikeskus järgib punktides b-f toodud näited järgmisel viisil: 

 

Standardikeskuse pakub VKE-dele ligipääsu standardimistegevustele, nõudmata,  et standardimisest 
huvitatud VKE astuks standardimistegevustele ligipääsemiseks Standardikeskuse liikmeks.  
 
Standardikeskus ei nõua standardimistegevuses osalemiseks VKE-delt eritasu. Muuhulgas on 
tehniliste komiteede liikmelisus ning ligipääs tehniliste komiteede töödokumentidele kõigile 
huvitatutele tasuta. 
 
Standardikeskus korraldab standardite arvamusküsitlusi läbi standardite avaliku 
kommenteerimise portaali, mille kaudu on võimalik kõigil VKE-del saada tasuta ligipääs 
kommenteerimisel olevatele standardikavanditele. Samuti on portaali vahendusel võimalik 
esitada kommentaare standardite kohta. VKE-del, kes osalevad standardimises tehniliste 
komiteede liikmena, on tasuta kättesaadavad ka kõik konkreetse tehnilise komitee käsitlusalas 
olevate standardite kavandid.  
Standardite avaliku arvamusküsitluse portaal asub järgmisel veebiaadressil: 
www.evs.ee/kommenteerimisportaal 

 
Standardikeskus on teinud standardite kokkuvõtted (käsitlusalad) oma veebilehel tasuta 
kättesaadavaks. Samuti on enamuse standardite korral tasuta nähtav standardi eelvaade, milles 
sisaldub standardi eessõna, sisukord, sissejuhatus, käsitlusala ja normatiivviited. Eelnimetatud 
info on nähtav standardite e-poe elektroonilises kataloogis veebiaadressil 
https://www.evs.ee/pood asjaomase standardi detailvaate lehel. 

 
Standardikeskus on loonud mitmeid eri võimalusi, pakkumaks VKE-dele ligipääsu standarditele 
erimäärade eest. Eelkõige on nende võimalustena Standardikeskuse välja töötanud järgmised 
teenused: 

 
• Standardite sirvimisteenus – võimalus sirvida standardi teksti 24 tunni jooksul sümboolse 

tasu eest. 
• On-line kogude lugemisõiguse teenused – võimalus hankida ligipääs väga suurele hulgale 

standarditele (sh Eesti standardite täiskogu) suhteliselt madala hinna eest standardi kohta. 
• Eelkomplekteeritud standardite paketid – võimalus soetada eelkomplekteeritud 

standardite pakette tavahinnast soodsamalt. 
Ülevaade nimetatud teenustest on toodud Standardikeskuse veebilehe teenuste rubriigis 
https://www.evs.ee/Tootedjateenused/tabid/70/Default.aspx 

 
 

Seoses artikkel 6 lõikes 2 nimetatud tegevustega: 
 

Standardikeskus vahetab pidevalt häid tavasid teiste Euroopa riikide rahvuslike 
standardiorganisatsioonidega, osaledes Balti Standardifoorumi ja Euroopa standardite 
levitamisalase foorumi (EFSD) töös ning vahetades kogemusi bilateraalselt erinevate Euroopa 
riikide rahvuslike standardiorganisatsioonidega. Samuti jälgib Standardikeskus Euroopa 
standardiorganisatsioonide liikmelisuse jälgimise komitee (MRMC) pool antavaid soovitusi 
parimate praktikate osas ja Eesti konteksti sobivuse korral ka rakendab neid. 

http://www.evs.ee/kommenteerimisportaal
https://www.evs.ee/pood
https://www.evs.ee/Tootedjateenused/tabid/70/Default.aspx


 
Lisaks ülaltoodule: 

 
Nõustab Standardikeskuse klienditeenindus kõiki VKE-sid tasuta standardite soetamise ja 
kasutamisega seotud küsimustes ning Standardikeskuse standardimiskoordinaatorid annavad 
tasuta nõu standardite koostamisega seostud küsimustes. 

 
Korraldab Standardikeskus regulaarselt standardite rakendamisega seotud koolitusi ja teabepäevi.  
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