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P OHJAMAADE JA BALTIMAADE KOO 5TO6 ST STANDARDISEERINIISE
ALAL

Uleminek turumajandusele ja soov iihineda Euroopa Liiduga n6uab v6imalikult kiiret
standardiseerimise iimberkorraldust nii Eestis kui teistes Balti riikides, kiiremat
integreerumist Euroopa standardiseerimissiisteEmi.
Umberkorralduste suunitle,rnistel ja l?ibiviimisel on Balti riikidEle suuresti abiks
olnud P6hjamaad.
Eesmiirgiga saada tilevaadet senisest koost66st ning muuta see tulevikus tegusamaks,

korraldas SFS P6hjamaade Ministrite N6ukogu iilesandel 24 mdrtsil k.a. Helsingis
P6hjamaade ja Balti riikide standardiseerimisalast koost6iid kiisitleva seminari.
Seminarist oli osa v5tma kutsutud delegatsioonid ka kolmest Balti riigist. Koklru oli
osalejaid iile 70.
Siindmuseks oli, et seminaril esines Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO
president John A. Hinds. ISO president r5hutas, kui oluline on viikestele riikidele
osaleda rahvusvahelises koost6iis. Tema arvates on Eestile ja Leedule kindlaks
kasuks tulnud kuulumine ISO liikmete hulka. Eesti on ISO kirjavahetajaliige alates

1993.aasta jaanuarist. ISO president miirkis, et kuulumine ISO-sse annab vSimaluse
otse kasutusele v6tta ISO standardeid. See omakorda v6imaldab konkureerida
v6rdselt teistega maailmaturul. Kuulumine ISO-sse annab v6imaluse ka osaleda

rahvusvaheliste standardite loomeprotsessis.
Seminaril tutvustati osav6tjatele Euroopa standardiorganisatsioonide CEN,
CENELEC ja ETSI t6ii- ning arengukavasid.
Huvipakkuv oli Islandi standardiorgani esindaja ettekanne viikeste riikide
probleemidEst liitumaks Euroopa standardimist6iisse.
Liihiinformatsiooni standardiseerimise hetkeolukorrast oma maal esitasid Balti riikide
standardiorganite esindaj ad.
Seminaril j6uti kokkuleppele, et Balti riigid otsustavad, mis osas nad abi vajavad.
Edasine abi osutamine P5hjamaade poolt toimub koordineeritult, arvestades vajaduste
prioriteete.
Eesti delegatsioon Helsingis oli 13-liikmeline. Sellesse kuulusid peale Standardiameti
veel Informaatikafondi, Eesti ElEkhotehnika Komitee, Elekterside Inspektsiooni,
Majandusministeeriumi, Keskonnaministeeriumi, Energiaameti ja Eesti
PSllumaj anduse Mehhaniseerimise Instituudi esindaj ad.

Lisaks seminaril kuuldule sai loodud kasulikkE kontakte nii teiste Balti riikide kui ka
P6hj amaade vastavate organisatsioonide esindajatega.
L?ihemal ajal on kavas korraldada Balti riikide kesksete standardiorganisatsioonide
koklrusaamine, et arutada omavahelise koost6ii edendamise v6imalusi ja edasist

koostiidd P6hj amaadega.

Endla Sandberg
Standardiosakonna j uhataj a



STAIIDARDINOTJKOGU ISTTJNG

20 aprillil toimus EVS juures asuva Standardin6ukogo istung. Istungist v6tsid osa
hr Agrn, pr Alliksoo, hr Elbing, hr Hussar, pr Jalakas, hr J6ema" hr Karafin,
hr Kirsima, hr Kivistik, pr Kreek, hr Miirtson, hr Rom, pr Roos, pr R66s,
pr Sandberg, hr Steinberg, hr Tammiste, hr Tammisto, hr Toomsoo, hr Univer.
K6igepealt andis hr Univer liihiiilevaate Rootsi abiprogrammi raames kavandatavast.
Seejiirel asuti piievakorra p6hikiisimuste juurde.
Arutamisel oli Standardin6okogo p6himiiiiruse projekt ja Standardin6ukogu koosseis.
Arutati ka StandardinSukogu ja Standardikomisjoni fi:nktsioone ja nendevahelist
t66jaotust.
Arutati T66stuse KesHiidu poolt varase,rnalt algatatud ettepanekut moodustada
Standardiameti juhtimiseks haldusn6ukogu, see ettepanek aga poolehoidu ei leidnud.
V6eti vastu otsus, et niidala jooksul on v6imalik veel esitada ettepanekuid ja miirkusi
p6himiiiiruse ning esindatuse kohta n6ukogus.
4.mail hrleb koklru p6himiiiiruse llbivaatamiseks toimkond koosseisus hr Agur, hr
J6ema, hr Miirtson pr R65s, pr Sandberg ja hr Univer.
P6him?iiiruse libivaatamiseks tu1eb Standardindukogu uuesti kokku 20. mail.

STANDARDI'' METROLOOGIA. POHNIoISTED. TERMINID JA
MAARATLUSED'' WsToOTLUsEsT

Standardiameti alalise meholoogiakomisjoni 12 apilli 1994 koosolekul otsustati
koostada ENSV VST "Metroloogia. P6him6isted. Terminid ja mi^6ratlused"
uust66tlus.
Projekti koostarnisel lehtutakse rahvuwahelisest metroloogiaterminite s6nastikust
(vrM).
Standardiameti poolne kontaktisik eelprojekti ettevalmistamisel on pr Aili VSrk

tel.49 88 40

ASUTATI LABORITE LIIT

14 aprillil toimus Tallinna Tehnikaiilikooli ja Standardiameti akrediteerimis- ja
sertifitseerimisn6ukogu eestv6ttel Tehnikaiilikooli ruumides Eesti laborite liidu
asutamiskonverents.
Selles osales 83 katse- ja kalibreerimislaborite esindajat - spetsialisti.
Liidu loomise eesmdrkidest (tuginedes Eurolab'i memorandumi p6him6tetele)
r?iiikisid hr Starkopf TTU-st ja hr Ostrat keskusest "Ehitustest". Standardiameti
seisukohti laborite liidu eesmiirkide ja funktsioonide osas tutvustas hr Krutob.
Piirast ltihikest arutelu toimunud hiiiletusel pooldas laborite liidu asutamist 80
konverentsil osalenut, 3 jiii erapooletuks.
Moodustati l2-liikmeline t6driihm liidu p6hikirja projekti koostamiseks ja liidu
eestseisuse valimise ettevalmistamiseks.
Liidu p6hikirja projekti arutelu ja eestseisuse valimine peaksid aset leidma hiljemalt
k.a siigisel.

Viklor Krutob
Metroloogia osakonna
juhataja



STAIIDARDISEERINfl SEST ROOTSIS

Standardiseerimise keskorgan Rootsis on Rootsi Standardiorganisatsioon SIS.
SIS vastutab standardiseerimise eest Rootsis ja on ISO ja CBN-i Rootsipoolne liige.
SIS on sSltumatu ja neutraalne kastrmitaotluseta organisatsioon, ke& tqetavad nii
valitsus kui eraettev6tted. Kdik suuremad t66stuse, kaubandus e ja tihiskondlikud
liidud ja iihendused on SIs-i tiikmed. P6hikirja on kinnitanud Roltsi valitsus, kes
miiiirab ka presidendi (esimehe).
K6rgeima, otsustava organi - tnakogu (General Council) liikmeteks on nii
riigiasutuste kui ka mitteriiklike organisatsioonide esindajad.
Tiidesaatvaks organiks on Tiiitevn6ukogu (Executive Board), kes on
aruandekohustuslik tlAk"gu ees. Jooksva t6ii eest vastutab tegevdirektoi.
K6ikide Rootsi standardite vastuv6tmise eest vastutab Tehniline ndukogu(Technical
BoarQ.

SIS vastutab
. Rootsistandarditevastuv6tmise,
. Rootsi standardite v?iljaandmise ja turustamise
. Informatsiooni ja rekfaami -

. Toodete ja kvaliteedisiisteemide sertifitseerimise

. Rootsi standardite koostamise ja esitamise reeglite eest

. StandardiseerimisekoordineerimiseeestRootsis
SIS on ISO ja CEN-i liige.
IEC-es ja CENELEC-is on Rootsi rahvuslikuks komiteeks SEK.
ETSI Rootsipoolne liige on ITS .

SIS kuulub ka Rootsi sertifitseerimissiisteemi. Rootsi standardile vastavaid tooteid
vSib SlS-miirgrgu miirgistada peale toote katsetamist
Sellisteks toodeteks on niiiteks tulekustutid, ventiilid seifid, kaubaalused ja
kaitsekiiwid.

SIS-i1 endal ei ole tihtegi katselaboratooritrmit. Ta teeb selles osas koost66d Riigi
KatsEtusinstituudiga (National Testing Institute).
sIS sertifi tseerib kvaliteedisiisteemi vastavust ISo 9000 standarditele.
sIS on vastutav ka keskkonnarniirgistuse prograrnmi eest Rootsis.

LIITUNUD LIIKMED
SIS-il on kaheksa iseseiwat liitunud liiget kaheksalt alal! kes vastutavad
standardimise eest oma valdkonnasi.

" Rootsi Ehitusstandardite Instituut SMS
. SIS - Materjalide Standardimine SIS-MNC
" Rootsi Elekhotehnika Komisjon SEK
" Rootsi Mehhaanikastandardite Instifuut SMS
. Infotehnoloogia Standardiseerimine ITS
. SIS - Uldstandardiseerimise Grupp SIS-STG

" SIS - T6stekraanade Komisjon SIS-IKH
n SIS - Surveanumate Komisjon SIS-TKK
Ulalnimetatud standardiorg"nid on s6ltumatud juriidilised organisatsioonid oma
liikmete, assarnbleede, ndukogude ja tegevdirektoritega. Nad vastutavad standardite



koostamise eest oma tegevusvaldkonnas. K6ik standardeid koostavad komiteed ja
t66grupid on kinnitatud iihe tlalnimetatud organisatsiooni juurde.
Need organisatsioonid esindavad SIS-i ISO-s ja CEN-is.

ASSOTSIEERUNUD LIIKME staatuses on neH organisatsiooni:
. Tervise ja Sotsiaalhoolduse Planeerimise ja NormeErimise Instituut (kavandab

tervise j a ternishoiuga seotud standardeid) Spri
. Riigr Katsetusinstituut SP
. Tehnilise Te,nninoloogia Keskus TNC
. Kaitset66stuse Materjalide Administratsioon FMV
Nii liitunud kui assotsieerunud liikmetega on SIS s6Lninud koost66lepingud. K6ik
liikmed peavad tiiihna reegleid nii Rootsi standardite koostamisel kui ka osav6tus
rahvusvahelisest koost66st.
Liitunud liikmetega on s6lmitud ka majanduslepingu4 mis reguleerivad Valitsuse
aastatoetuse ja standardite miitigitulu j aotamist.

STANDARDISEERIMINE
Rootsi standardeid t6iitab viilja iile 700 tehnilise komitee ja t66grupi. NendEs osaleb
iile 5000 eksperdi t66stusest kaubanduses! riigiasutustes! utrimis- ja
katsetusasutustest. Tehnilisteks sekretiirideks ja projektijuhtideks on liitunud liikmete
esindajad.
Praegu on iile 7500 Rootsi standardi. Aastas tuleb juurde 400-600 standardit
iildmahus umbes 7000 lk.
Uha rohkem rahvusvaheliste standardite alusel koostafud Rootsi standardEid antakse

viilja inglise keeles.

FINANTSEERIMINE
Rootsi standardiseerimise finantseerimisel on kolm allikat. SIS-i ja selle liitunud
liikmete aastaeelarve on umbes 150 milj SEK.
1. 40% saadakse standardite jm triikiste miitigist
2. 40Yotuleb t6iistuselt ja kaubanduselt liikmemaksuna ja lepingutasuna
3. 30Yo onriiklik toetus ja lepingutasu valitsusasutustele tehtud t66de eest.

Eelanrele lisandub veel 5000 nii rahvuslikus kui ka rahvusvahelises
standardiseerimises osaleva eksperdi tasu (t66tasu ja reisikulud), milleks on
arvestatud 350 milj SEK. Selle maksavad viilja nende t66andjad.

PERSONAL
SIS-i personal on 70 liikmeline. Koos liitunud standardiorganitega on personali
koguanruks 200.

STAI\DARDITE RAHVT'SVAHDLINE KLASSIFIKATSIOON

J?irgnevalt toome Teieni uue rahvusvahelise standardite klassifikatsiooni esrmese

taseme - tegevusvaldkondade nimetuste vaba t61ke.

Klassifikaator on praegu t6lkimisel.



INTERNATIONAL STAIIDARDTTE
CLASSIFICATION FOR RAHVT]SVAHELINE

STAIIDARDS KLASSIFIKATSIOON
LIST OF THE ICS FIELDS Tegevuwaldkondade loend

01 Generalities Terminology tlahisimused Terminoloogia
Standardization Docume,lrtation Standardiseerimine

Dokume,ntatsioon
03 Sociology Services Company Sotsioloogia Teenused Ettev6tte

organizationandmanage,ment organiseeriminejakonaldus
Administration Transport Haldamine Transport

07 Mathematics Natural sciences Matemaatika Loodusteadused
11 Health care technology Meditsiinitehnoloogia
13 Environment and health protection Keskkonna- ja tervisekaitse

Safety Ohutus
17 Metrology and mEasureme,nt Metroloogia ja m66fmine

Physical phenomena Fiiiisikalised niihtused
19 Testing Katsetamine
2l Mechanical systelns and lJldkasutatavad masinad ja nende

components for general use elemendid
23 Fluid systems and components for Gaaside ja vedelike tldkasutatavad

general use siisteemid ja -komponendid
25 Manufacturing engineering Tootmistehnoloogia
27 Energy and heat transfer Energeetika ja soojustehnika

engineering
29 Electrical engineering Elekhotehnika
3l Electronics Elektroonika
33 Telecommunications Telekommunikatsioonid
35 Information technology Office Informatsioonitehnoloogia

equipment Kontoriseadmed
37 Image technology Kino-, foto- jm kujutav

tehnoloogia
39 Precision mechanics Jewellery Tipsusmehhaanika Juveelit66d
43 Road vehicle engineering Teetranspordivahendite ehifus
45 Railway engineering Raudtee-ehitus
47 Shipbuilding and marine skuc- Laevaehitus ja vesiehitised

tures
49 Airoraft and space vehiole Lennukite ja kosmoses6idukite

engineering ehitus
53 Materials handling equipment TSste- ja transpordiseadmed
55 Packaging and distribution of Kaupade pakkimine ning

goods turustamine
59 Textile and leather technolory Tekstiili- ja nahatehnoloogia
61 Clothing industry R6ivatdiistus
65 Agriculture P6llumajandus
67 Food technotogy Toiduainete tehnoloogia
7l Che,mical technology KeemilinE tehnoloogia
73 Mining and minerals Kaevandarnine ja mineraalid
75 Petroleum and related technologies Naftatehnoloogia
77 Metallurgy Metallurgia
79 Wood teohnology Puidutehnoloogia
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Klaasi- j a keraamikaki6sfus
Kummi- j a plastnnassit6dstus
Paberitehnoloogia
Viinride ja viirvainete t66stus
Ehitusmaterj alid j a ehitus

Tsiviilehitus
Kaitsetehnika
Ofune Meelelahutus Sport
(Tiitlita)

KTJIDAS EI TOHI REKLAAMIDA ISO 9OOO REGISTRISSE KAI\DMIST?

Ul" maailma laieneb firmade kandmine standardiseeria ISO 9000 kasutajate
registrisse. Seejuures piiilavad registreeritud firmad teha ka reklaami *a"
registreerimise kohta. Selline reklaam annab eeliseid turule minekul. Ktillalt sageli on
aga v6imalik niiha kas eksitavat vdi hoopis vale reklaami. Vahel on selle p6$useks
teadmatus, vahel aga moraalitu katse l6igata kasu ISo nime kasutamisest.
Sageli laekub ISOIe v6i tema liikmetele firmadelt taotlusi ISO logo kasutamiseks
oma reklaarnis. Nendele on vastus alati eitav.
ISO nimi ja logo ei ole miitidav, laenatav ega renditav.
Miks? Sest ISO on vastutav ISO 9000 seeria standardite koostamise ja viiljaandmise
eest kuid tema tegevuse hulka ei kuulu standarditele vastavuse kontroll.
ISO ei ole audiitor, assessor, regishaator, sertifitseerij a ega akrediteerija - ei
kvaliteedisiisteemide, rnaterjalide, toodete ega teenuste os,rs. Ka ei kinnita ia teiste
organisatsioonide sarnaseid tegevusi.
Seet6ttu ei tohi oma firmat kirjeldada kui "ISO registreeritud ISo sertifitseeritud" ja
reklaamis kasutada viiljendeid "ISO sErtifitseerimine", "ISO sertifikaat" ja "ISO
registreerimine".
ISO 9000-seeria standarditele vastavuse hindamise ja firma registreerimise viivad liibi
selleks volitatud organid. Ettev6tete vastavuse hindarnine (audit) toimub kas nende
asukoha v6i siis toodangu" teenuse liikide kaupa. Kui ettevdtte tiks iiksus on saanud
loa registreerida ISO 9000, siis ei tiihenda see veel, et kSik selle ettev6tte iiksused,
olgu siis samas riigis v6i mitte, v6iksid viiita seda enda kohta. fidiselt ei loeta
registreerihrks kogu iiksuse, vaid ainult olulise toote v6i teenuse kvaliteedi tagamise
siisteemi.
Paljud ettev6tted kannavad hoolt selle eest, et avalikustada neile sertifikaadi
viiljastanud organisatsiooni nimi. Selline ettev6te peab sertifikaadi vdljastanud organit
usaldusvliiirseks ning selline teadeanne on juba ise reklaamiks.
ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003 on kvaliteedisiisteemide iildmudelid aga mitte
standardid mis mii^firatlevad teafud toote kvaliteedi kriteeriume. Et teha vahet
kvaliteedisiisteemi vastavusest ISO 9000-1e ja teatud toote vastavusest
tootestandardile, kasutab ISO/CASCO (ISO Ndukogu vastavuse hindamise komitee)
esimesel juhul viiljendit regisheerimine ja teisel juhul sertifitseerimine.
CASCO eesmiirgiks on teha selget vahet kvaliteedisiistee,mide registreerimise ja toote
sertifi tseerimise vahel.

Glass and ceramics industries
Rubber and plastic industries
Paper technology
Paint and colour induskies
Construction materials and
building
Civil engineering
Military engineering
Housekeeping Ene,rtainme,lrt Sports
(No title)

93
95
97
99



IsO PoLLI]MAJAI\DUSPOLIITIKAST

Vaba t6lge ISO publikatsioonist
H. I Pdllumaj anduslikud toiduained
H.1.1 djal, mil p6llumajanduslike toodetE ja teenuste rahvusvaheline vahetus on
tohutult kasvanud ning suureneb pidevalt tehnoloogia m6ju, vajatakse
standardiseerimist p6llumajanduses rohkern kui kunagi varem.
H.1.2 Kuigi standardiseerimine p6llumajanduses on jiiiinud kaugele maha
standardiseerimisest muudel aladel, n?iiteks masinaehifuses v6i kEemiat66sfusos, on
tiinu ISO vastavatele Tehnilistele Komiteedele tehfud miirgatavaid edusamme nii
p6llurnajanduslike toiduainete kui ka muude p6llumaj andustoodete osas.
H.1.3 ISO on teadlik, et p6llumajanduslike toiduainete standardiseerimisega
tegelevad mitrned rahvusvahelised organisatsioonid ning tal on vdimalik efektiivselt
m6jutada nende koost66d ja viilfida paralleelt6iitlusi ning vasturiiiikivusi. See
puudutab eriti ISO ja Codex Alimentarius Commissioni (CAC) tegevust.
H.1.4 P6llumajanduslike toiduainete alast tegevust v6ib laias laastus jagada kaheks:
standardiseerimiseks ja seadusandlilruks reguleerimiseks. ISO tegevus h6lmab k6ike
standardiseerimise valdkonda kuuluvat. ISO on teadlik, et 6igusnormide raames riigi
tasandil rakendatavate otsustega peaks tegelema riikidevaheline organisatsioon koos
oma liikmesriikidega. Tihti on aga raske vahet teha nende kahe aspekti vahel. Kui
tegevus on standardiseerimislaadne, kuid selle kasutamise iseloom on reguleeriv, v6i
kui reguleeriva abin6u edukaks rakendamiseks vajatakse miiiiratletud tehnilist baasi.
Siit tuleneb ISO soovifus "viide standardile" laiemaks kasutamiseks, mida toetavad
juba mitmed kdrgetasemelised riikidevahelised organisatsioonid, jiittes erialastele
organisatsioonidele n6utava tehnilise baasi soovitamise.
H.1.5 P6llumajanduslike toiduainete uuringuid vSib Hbi viia mitmest aspektist:
terminoloogia, prooviv6tmine, katsetamine ja analtiiis; toote spetsifikatsioonid k.a.
liigitus ning pakkimine, ladustamine ja transport.
H.1.6 ISO leiab, et ta on kiillalt h?isti kvalifitseeritud uurimaks terminoloogiat
prooviv6tmist katsetamist ja analiiiisi. ISO mitmektilgsed ressursid v5imaldavad tal
teha pSllumajanduslike toodete sedalaadi uuringuid v6i siis vahetult assisteerida
nende rakendamisel rahvusvahelise koost<iii raames.
H.1.7 Tootestandardite v6i -spetsifikatsioonide puhul kerkib iiles kiisimus, kuidas
teha vahet standardiseerimise ja reguleerimise vahel. Uldjoontes loetakse
standardiseerimise aIIa kuuluvateks tiiid kaubanduskategooriate v6i sortide ja
vastavuskriteeriumide alal. Regulatsioon tagab kvaliteedimiinimumi ohutuse,
tervislikkuse ja tervishoiu seisukohast millest allapoole jiiiivat toodet ei tohi
turustada.
Liihenemisviis s6ltub sellest, kas toode on t66stuslik tooraine v6i on ette niihtud
otseseks tarbimiseks v6i on toode mittet66deldud pooleldi t6iideldud v6i t66deldud.
Niisugune eristamine v6ib otrla oluline iiksikjuhtudel, kuid ei muuda punktis H.1.4
toodud iildreegleid.
H.1.8 Pakkimise, ladustamise ja transportimise puhul tuleb arvesse v6tta iihelt poolt
tootele esitatud erin6udeid ning teiselt poolt n6udeid pakkematerjalile,
transpordivahendeile jo". ISO on v6imeline arvestama k6iki neid n6udeid
pSllumajanduslike toiduainete standardiseerimisel.

tl.l.g EeLnainitut silmas pidades on ISO edasiss t66 planeerimisel
p6llnmajanduslike toiduainete os:rs v6tnud kasutusele jdrgmised pdhimdtted:
(vajaduse korral v6ib Tehniliste Korniteede t66kavasid tiiiendada)



a) ISO jntkab tegele,mist k6ikide p6llumajanduslike toiduainete, s.h. loomas66da
terminoloogla j a prooviv6hise, katsetamise ning analiiiisi meetoditega.
b) ISO jntkab tegelemist p6llumajanduslike toiduainete s.h. loomas6iida ladusta,mise,
pakkimise ja transportimisega, kindlustades ISO-siseselt optimaalse t66jaotuse toote
enda ning pakke,materjalide v6i transportimisega tegelevate ISO Tehniliste Komiteede
vahel.
o) ISO hakkab tegelema toorelt v6i naturaalselt inimtoiduks mitte ette'niihtud
p6llumajanduslike toiduainete ning loomasiiiitade spetsifikatsioonidega. Enne
sedalaadi uue tegevuse alustamist konsulteerib ISO teiste asjasthuvitatud
rahvuwaheliste organisatsioonidega.
d) ISO hoiab end jiitkuvalt kursis Codex AlimEntarius Commisssioni
p6tlumajanduslike toodete standardimisprogrammigq p66rates erilist tiihele'panu
kaubanduslike kategooriate v6i sortidg tanrita,rniskriteEriumide spetsifikatsioonide
koostamisele.
ISO aktsepteerib CAC-i seadusandlikult reguleeritavat m6istet "miinimumkvalifesf"
ja arestab seda ka oma dokumentides.
e) Lisaks jiitkab ISO oma t66d toote spetsifikatsioonide kallal, mis puudutavad
otseseks tarbimiseks ette'niihtud p6lhrmajanduslike toiduainete k6iki omadusi, mis ei
kuulu CAC-i programmi, dubleerimise v?iltimiseks konsultesrib ta viimasega ja ka
teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega enne uue t66 alustamist.

0 ISO jiitkab ISO standardimissiisteemi kasutamise propaggerimist rahvusvaheliste
erialaste p6llumajanduslike toiduainete organis.atsioonide standardimisalases
tegevuses. Kusjuures standardite projektid antakse iile ISO-le kinnitamiseks
rrhvusvaheliste standardite,na v6i liibivaatamiseks ISO vastavale Tehnilisele
Komiteele.

TEAVET EKSPORTIJAILE

Standardiamet on saanud m6ned numbrid UNCTAD/GATT v?iljaandel Genfis
ilmuvast biitlet?iiinist E)(PORT QUALITY. See viiljaanne on m6eldud abiks
arengumaade eksportii6ridele tutvustamaks eksporditavate kaupade
kvaliteedin6udeid.
37. numbris on avaldatud Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse ITC poolt
eksporttoodete kvaliteeti klisitlevate seni ilmtrnud viiljaannnete loetelu.
Niiiteks numbris 38 on toodud viirsketele prruviljadele ja jutnviljadele esitatavad
Euroopa turu kvaliteedin6udEd . Lisas on 6ra toodud ka EEC maade puu- ja juurvilja
autoriteetsete kvaliteediinspektsioonide koordinaadid.

Number 39 on piihe'ndatud ekspordiks ette niihtud viirtsidE kvaliteedile.

Nnmber 40 aga kiisitleb keskkonnamiirgistust.

'wKanada
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India Jaapan

P6hjamaade N6ukogu Singapur Korea

ISO UUDISED

ISO TruS LIIGE. F'IDZI

Alates l jaanuarist 1994 on ISO uus kirjavahetajaliige Fidzi.
Seega on ISOI praeguse seisuga 101 liiget (76 tiiisliigel20 kirjavahetajaliiget ja 5
abonentliiget)
Liikme'maksu mittetasumise t6ttu on peatatud Maroko (SNIMA)ia Jugoslaavia
(SZS) standardiorganisatsioonide liikmestaatus.

*****

ISO N6ukogu otsustas tunnustada Araabia regiooni piirkondlikuks standardiorganiks
(regionaalne keskus) AIDMO (the Arab Industrial Development and Mining
Organization)

*:f rf tf rf

ISO Tehnilise Juhtimise Biiroosse (Technical Management BoarQ on tiiendavalt
liilitatud

GOST R Vene Fiideratsioon
SAA
TSE

Austraalia
Ttirgr

Uus-Meremaa

ffiw



IS0 pubtikatsioonid

Jiirgnevalt m6ningaid ISO publikatsioonide tbhiseid:

* ISO/IEC tavaliselt ISO/IEC iihendkomitee JTC I (Infotehnoloogia) publikatsioonid
* ISO/CIE - ISO ja CIE (trnternational Commission on lllumination) publikatsioonid
* ISO/TRja ISO/IEC TR. - ISO ja ISOAEC tehnilisedraportid
* ISO/IEC ISP - BOIIEC International Standardized Profile
* ISO/R - ISO Recommendation ISO soovitused

Selle jiirgi on kergem leida Teid huvitavaid standardeid.
ISO Tehniliste KomiteedaeestikeElsed nimetused on 6ra toodud eelmisel aastal
ilmunud Teataja erinumbris "ISO Extra"
ISO 439:1994 Steel and iron--Determination of total silicon content--

Gravimehic method TC 17
ISO 2699:1994 Diesel e,ngines--F'[ange-rnounted fuEl injectors, size "S"-- Types

2,3r4rr5 and 6 TC 22
ISO 4225:1994 Air quality--General aspeots--Vocabulary TCl46
ISO 8062:1994 Castings-System of dimensional tolerances and machining

allowances TC3
_ ISO 8402:1994 Qualtty management and qualitSr assurance--Vocabulary

TC 176
ISO 8497:7994 Thermal insulation--Determination of steady-state thermal

transmission properties of thermal insulation for circular pipes
TC 163

ISO 9797:1994 Information technology--Security techniques--Data integrity
mechanism using a cryptographic check function employing a
blok cipher algorithm JTC 1

ISO 10433:1994 Petroleum and natural gas industries-Drilling and production
cquipmcnt--Specification for wellhead surface safety valves
and underwater safety valves for offshore service TC 67

ISO/IEC trSP 10607-1/Amdl:1994 Amendment 1 to ISO 10607-1:1990-Additional
specifications for COBOL document types JTC 1

ISO/IEC ISP 10607-4/Amdl:1994 Amendment 1 to ISO 106074:1991--Additional
specifioations for COBOL document typEs .ITC I

ISO/IEC ISP 10607-5/Amdl:1994 Amsndment I to ISO 10607-5:l99l-Additional
specifications for COBOL document types JTC 1

ISO 10701:1994 Steel and iron-Detsrmination of sulfir content--Methylene
blue spectrophotornetric method TC I7

ISO 17167:1994 trndustrial automation systerns-Safety of integrated
manufacturing systems--Basic require,ments TC 184

ISO 11531:1994 Metallicmaterials--Earingtest TC 164

- ISO 12178:1994 Industrial automation--Time critical communications
lr chitccturcs--User requirements

10
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APRILLIS SAADI.]D KATALOOGID

* ISO Catalogue 1994
ISO kataloogi tutvustust vaatz eelmisest Teataja numbrist.

* Hungarian Standards Catalogue 1993 MSZ Ungari

* Switec Catalogue 1994 Sveitsi

* ASTM Publications Catalog 1994 Ameerika

ASTM kataloog on jaotatud 15 osasse, iga osa omakorda alajaotusteks, mida kokku
on 70. Nende 70 alajaatuse p6hjal on avaldatud 70 kSidet standardite aastaraamatuid
Siinjuures tutvustame Teile vabat6lkena pShiosade nimetusi

Section I Iron and Steel Products Raud- ja terastooted
Section 2 Nonferrous Metal Products Vlrvilisest metallist tooted
Section 3 Metals Test Methods and Metallide katsetusmeetodid

Analytical procedures
Section 4 Construction Ehitus
Section 5 Petroleum lubricants, Lubricants Naftatooted m?iiirde6lid ja

and Fossil Fuels fossiilsed kiitused
Section 6 Paints, Related Coatings, and Viirvid, pinnakatted ja

Aromatics aromaatsEd ained
Section 7 Textiles Tekstiilid
Section 8 Plastics Plastmassid
Section 9 Rubber Kummi
Section 10 Electrical insulation and Elektriisolatsioon ja elektroonika

Electronics
Secfion 11 Water and Environmental Vesi ja keskkonnatehnoloogia

Technology
Section 12 Nuclear, Solar, and Tuumq piiikese ja geoter-

Geothermal Energy miline energia
Section 13 Medical Devices and Service Meditsiinitehnika ja -teenused
Section 14 General methods and Uldkasutatavad meetodid ja

Instrumentation inskumendid
Section 15 General products, Chemical Uldkasutatavad tootod,

Specialties, and End Use keemiatarbed
Products

.A.PRILLIS SAADI]D

* Soome Standardiliidu SFS 20 ja 27 jaanruarj.l 94 toimunud ssminari materjalid
soome keeles.

* Standardite sari EN 45000

ll



* SFS-msrkin ja pohjosmaise,n merkin knyt6n yleiset ohjeet (ABC 100)
SFS miirgi ja P6hjamaade serifitseerimismiirgi kasutamisjuhend soome keeles

* Laahqfestelmiin sertifionti (ABC 200)
Kvaliteedisiistee,mi sertifitseerimine soome keeles

I\B! STAIIDARDIAMETIS ON TRI,]KIST ILMT]III.JD
I.JTJED EESTI STAI\DARDII)

EVS 628:1994 Piimjapiimatooted ra,svam?iiiramise meetodid

EYS 629:7994 Piim japiimatooted.
Happesuse m66rami se meetodid

EYS 632:1994 Piim.Temperatuuri mSStmise meetodid

EYS 634:1994 Piim. Puhtuse mdiiramise meetodid

EVS 640:1994 Juust. Sulatatud juust. Rasva ririi^iiramise meetod

EVS 641:1994 Piimja piimatooted. Niiskuseja kuivainesisalduse
mii^dramine

I\B! Eest standardite mililk toimub standardiosakonnas.

\ Rahvusvahelist ja teiste riikide standardeid saab osta raamatukogw.

, tel49 35 42 Enna Kaarest

t\B! EIl^y Teatajas 2/94 teatasime jdrgmiste Eesti standardite mililgiletulelatst:

EV ST 626-93 Kalatoodete markeerimine

EV ST 642:7993 Viirske ja jahutatud kala. Tehnilised tingimused

EV ST 643:7993 Kalakonservidjapreservid. Terminidjamdiiratlused

Teatame, et antud standardite miiiigi6igus on antud AS Kalbur-F.
Rataskaevu 24 EE0O01 Tallinn tel.44 23 40

t2



UANTSTS ON STANDARDIAMETI POOLT REGISTRISSE KAIITTJD

EVS 633:1994

EYS 634:1994

EVS 640:1994

EVS 650:1994

EE 01043388TT 2-94

8801046257 TT 2-94

EE 01054110 TT 3-94

EE 010541l0 TT 1a-94

EE 01054340TT t-94

EE 01054340TT 2-94

EE 01094032TT 3-94

EE 01185A42TT 3-94

EE 13006412 TS l:94

EE 13051542TT t-94

EE 18000064TT t-93

EE 35002521Tt 2-94

EE 35002521 TT 3-94

Piim ja piimatooted. Proovi valik

Piim ja piimatooted. Proovi
ettevalrnistamine

Juust. Sulatatud juust. Rasva
mddramise mEetodid

Teravilj ast j a kaunvilj ast j ahvatatud
toodete prooviv6tt

Kahetetl- eline poolhaagis TA-04-20
ja tema modifikatsioonid

Kiipsetusmargariin

Piim. Bakterite arvu miiiiramine
reduktaasprooviga resasuriiniga

L6ssipulber. Denatureerimata
vadakuvalgu limmastiku (WPM)
miiramine

Tariifiplokk "Takser-E"

Tariifiplokk "Takser-T"

Kodune k6va maj apidamisseep

Denatureeritud etanool

VEdel alktitilresortsiinne epokstivaik
EIS- I Tehnospetsifikaat

Antiseptik "Arant"

Programmkell MF 701

Konservid "Hakifud sibul"

Konservid "Hakitud peet"

ol 04 94

07 04 94

ot 04 94

ot 07 94

t0 02 94

01 03 94-
01 03 96

0t 03 94

0t 04 94

18 03 94-
3t t299

18 03 94-
31 t2 99

01 04 94-
01 04 99

10 03 94

t0 02 94

0t 04 94

l0 03 94

ot 02 94-
ot 02 99

ot 02 94-
0l 02 99
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EE 35002521TT 4-94

EE 61012112 ST l:94

EE64005041 ST3-94

EV 8 TT s-92
muud.1

EV 8 TT t3-94

Konservid "K66givilj asalatid
ja vinegrett"

Montaa iliim "Isoliim"

Plastkastid

Tiisterast rukkijahu

Kaerajahu

07 02 94-
010299

a7 04 94

01 04 94-
0l 04 97

0t 04 94

04 94-
04 96

01

01

Teatame, et alates 4 aprillist on Standardiameti tehnikaosakonna juhataja
Andres Martma teI49 35 41

KoosroJo' 4s2021 
il;i:'**'

Stondordlosokond 49 20 20

49 20 21

Metrolooglo Jo ok-

redlteedmlse osok. 49 88 90

Tehniline osokond 49 35 4l
Roomotukogu 49 35 32
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