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EESTI UUDISED
I I - 12. juunil toimus PHARE PRAQItr programmi ftrames maj andusministeeriumi
korraldusel Kaubandus- ja Td6stuskojas ssminax tehniliste eeskidade
harmoniseerimisest. Seminar rajanes Rootsi kogemustel Euroopa Liiduga
liitumisel.
Kavas oli tilevaade Euroopa Liidu seadusandlikust siisteemist, institutsioonidest ja
nende suhetest kolmandate riikidega, kaupade vabast liikumisest Euroopas, Uuest
liihenemisviisist ning Uldisest liihenemisviisist sertifitseerimisele ja katsetustele,
Valgest raamatust Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamisel integreerumiseks
Euroopasse, EL seadusandluse rakendamisest Rootsis ja selle rakendusprotsessist
Eestis. Umarlauas arutati Eestis valitsevat olukorda tehniliste eeskirjade
harmoniseerimise alal.

. Standardiametile on laekunud avaldus kobnanda tehnilise komitee
registreerimiseks. Selleks on telekommunikatsioonitehnika standardimise tehniline
komitee.

PRAQIIIft,nantseerimisel osalesid Eesti spetsialistid jaunis jiirgmistel iiritustel:

o 2-6.juunil Helsingis toimunud XIV IMECO kongressil osales Viktor Vabson Riigi
Metroloo giakeskusest.

o 9-16. juunil Ziirichis ISO/TC 213 tehnilise komitee 3. koosolekul osales Tallinna
Tehnikaiilikool professor Ivar Miirtson.

o ll-12. juunil osales CENITC 127 tellnilise komitee 29. koosolekul Londonis
Piiiisteameti Tehnilise Uurimiskeskuse direldor Anu Kuusk.

o l1-13. juunil osales ICC rahvusvahelisel siimpoosionil Detmoldis Saksamaal Riigi
Vilj asalve Teravilj alabori spetsialist Merike N6ges.

16-20. juunil Trondheimis toimunud 41. Euroopa kvaliteedikongressil osales
Kvaliteeditihingust Tauno-Jussi Onoper.

23-27. juunil Islandil Reykjavikis toimunud EAL/EAC Peaassambleest v6ttis osa
Viktor Krutob Standardiametist.

23-28. juunil Genfis FAOAilIHO Codex Alimentariuse Toiduainete standardite
programmi 22. isfiangll osalesid Lehti Redel Toiduainetirristuse Liidust ja Gerda
Mandre AS Kalevist.

26-27. juunil osales CEN/TC 51 tehnilise komitee istungil TTU ehitustootluse
instituudi direktor Toomas Laur.



STANDARDIKON/ilSJOI\IS

2 7. a pri I I i I toimunud Standardikomisj oni koos olelat protokollist :

I Eesti standardite koostamisettepanekute arutelu
1.1 TsemenL Koostiso tehnilised tingimused ja
vastavuskriteeriumid. Osa 1: Tavalised
tsemendid
Ettepaneku esitaja: EVS/TK 2 Tsement ja lubi.
Euroopa eelstandardi ENV 197-l kasutuselev6tt
eesti standardina.
OTSUSTATI Ettepanek heaks kiita. Kuna
euroopa eelstandardi asemel on
ettevalmistamisel eruoopa standard, v6tta
aluseks selle kavand (prEN 197-t). Finantseerida
prEN 197-1 t6lkimist riigieelarvest.

1.2 Tsement. Osa 2: Vastavushinnang
Ettepaneku esitaja: EVS/TK 2 Tsementja lubi.
Euroopa eelstandardi ENV I97-2 kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Kuna euroopa eelstandardi asemel on
ettevalmistamisel euroopa standard, vdtta aluseks selle kavand (prEN 197-2).
Finantseerida prEN I97 -2 t6lkimist riigieelarvest.

1.3 Tulekustutusvaip
Ettepaneku esitaj a: Priflsteamet
Euroopa standardi EN 1869 kasutuselevdtt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
finantseerimiseks PRAQIII raames.

1.4 Raadioseadmed ja siisteemid. Raadioseadmete elektromagnetiline
tihildatavus.
prETS 300 339 alusel eesti standardi koostamine.
Ettepaneku esitaja: Elekterside Inspektsioon.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Standardiametil tdpsustada ETSI standardi
kavandi vastuv6tmise trihtaeg. Vastavalt sellele kas esitada taotlus standardi t6lkimise
fi nantseerimiseks PRAQIII raames v6i finantseerida t5lket66d riigieelarvest.

1.5 Ringhiiiilingu vastuvdtjad ja nende lisaseadmed
Ettepaneku esitaja. Elekterside Inspektsioon.
Euroopa standardi EN 55013 kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi tdlkimise
fi nantseerimiseks PRAQIII raames.

1.6 Ringhiiiilingu vastuv6tjate ja nende lisaseadmete immuunsus
Ettepaneku esitaj a : Elel<terside Inspektsioon.
Euroopa standardi EN 55020 kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi tdlkimise
fi nantseerimiseks PRAQIII raames.
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1.7 Kestade kaitseastmed QP-kood)
Ettepaneku esitaja Energiamiiiigi Kontrollikeskus. Ettepanek heaks kiidetud ka Eesti
Elektrotehnikakomitee poolt.
Euroopa standardi EN 60529 kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
finantseerimiseks PRAQIII raames.

1.8 Kartul. Proovivdtt ja kvaliteedi miiramine
Ettepaneku esitaj a: Pdllumaj andusministeerium, etlepanek heaks kiidetud ka
EVS/TK I Toiduained poolt.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita.

1.9 6hu kvaliteet. Uldised aspektid. Sdnastik (etlentfr)
Ettepaneku esitaj a : Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond.
Rahvusvahelise standardi ISO 4225 ilevdtt eesti standardiks.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus ISO 4225 t6lkimise
tinantseerimiseks PRAQIII raames.

1. 1 0 Juhised keskkonnaaspektide arvestamiseks tootestandardites
Ettepaneku esitaja: Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond.
ISO juhendi 64:1997 iilev6tt eesti standardiks.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Toetada juhendi 64 t6lkimist riigieelarvest:

l.I"L Keskkonnajuhtimissiisteemid. tlOised juhised p6him6tete, siisteemide ja
tehnilise teostuse kohta (etlen)
Ettepaneku esitaj a: Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond.
Euroopa standardi EN ISO 14004 kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATL Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
finantseerimiseks PRAQIII raames.

1. 12 Metatlmaterjalid. Liiiigisitkuse teim
Osa:L Katsemetoodika
Osa 2 : Katsemasina verifitseerimine
Ettepaneku esitaj a : Eesti Masinatddstuse Liit
Euroopa standardite EN 10045-1ja EN 10045-2 kasutuselev6tt eesti standarditena.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardite t6lkimise
fi nantseerimiseks PRAQIII raames vdi finatseerida riigieelarvest.

1. 13 Metallide sulakeevitusdefektide liigitus (koos selgitustega)
Ettepaneku esitaj a : Eesti Masinatddstuse Liit.
Euroopa standardi EN 26520 (ISO 6520) kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
finantseerimiseks kas PRAQIII raames v6i finantseerida tOlkimist riigieelarvest.

1.14 Lametooted suryeseadmete terastest
Osa 1: Oldn6uded
Osa 2: Siisinik- ja legeerterased ttiiiks k6rgematel temperatuuridel
Ettepaneku esitaja: Eesti Masinatbdstuse Liit.
Euroopa standardite EN 10028-1 ja EN L0028-2 kasutuselevdtt eesti standarditena.



OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
tinantseerimiseks kas PRAQIII raames v6i finantseerida tdlkimist riigieelarvest.

l.15 Vibratsioonid masinais - Masina vibratsioonide hindamine liikumatutel
osadel tehtud m66tmiste alusel
Osa l: Utdjutrised
Osa 2 Suured maismaal paiknevad auruturbiinseadmed vdimsusega iile 50 MW
Ettepaneku esitaia: Eesti Masinat6dstuse Liit
Rahvusvahelise standardi ISO 10816 iilev6tt eesti standardiks.
OTSUSTATI: Ettepanek heaks kiita. Esitada taotlus standardi t6lkimise
tinantseerimiseks kas PRAQIII raames v6i finantseerida tdlkimist riigieelarvest.
Paluda Eesti Masinatri<istuse Liidul mddtrata esitatud ettepanekute teostamise jlrjestus,
k avandite aryamusktis itlusele saatmise tlhtajad.

2 Eesti standardite kavandite arutelu
2.1 Torustikuelemendid. Nimir6hu miiflratlus
2.2 Torustikuelemendid. DN (nimiliibim66du) mfliiratlus ja valik
Kavandi esitai a : Tallinna Tehnikai.ilikooli masina6petuse instituut,
OTSUSTATI: Kavandid heaks kiita.

2.3 Kalibreerimis- ja katselaborite akrediteerimissiisteem
Kavandi esitaja: EVS rnetroloogia- ja akrediteerimise osakond
liuroopa standardi EN 45003:1989 uustddtluse kasutuselev6tt eesti standardina.
OTSUSTATI: Kavand heaks kiita. Arvestada komisjoniliikmete ettepanekute ja
miirkustega.

2.4 E ritiiii bi liste inspektsioonorganite tegevuse iildkriteeriumid
I(avandi esitaja: EVS metroloogia- ja akrediteerimise osakond
Euroopa standardi EN 45004 kasutuselevdtt eesti standardina.

OTSUSTATI: Kavand heaks kiita. Arvestada komisjoniliikmete ettepanekute ja
miirkustega. Eriti kaaluda tennini inspektsioonorgan kasutamist.

2.5 Tarn!jate vastavusdeklaratsioonide iildkriteeriumid
Kavandi esitaja: EVS metroloogia- ja akrediteerimise osakond.

lSuroopa standardi EN 45014 kasutuselevdtt eesti standardina.
OISUSTATI: I(avand tagasi liikata, kuna on ettevalmistamsiel EN 45014 uustri<itlus.
\/iia esitatud kavarrd kooskdlla prEN 45014.

Tiiiigt'ttppitlc fiiist osa r.,6tta sTspl,ijatel palumt vdtta iihendust stundardiosakonnaga.

NB!

JARGMINE TEATAJA ILM(IB KAKSIKNUMBRINA
AUG(TSTI LOPUS



STANDARDISEADUSE VAJALIKKUSE S T
Seletuskirjast Standardiseaduse eeln6u kohta

Turumajandusega riikides iile maailma
korraldatakse standardimist rahvus-
vaheliste iildtunnustatud p6himdtete
jiirgi ja ka Eestil tuleb seda teed minna
soovides integreeruda Euroopa Liitu ja
liituda WTO-ga, samuti sdlmides
vabakaubanduslepinguid teiste riiki-
dega.

Seadus on vajalik standardimise
diguslike ja majanduslike aluste

iimberkorraldamiseks, organisatsioo-
nilise korralduse muutmiseks ja uute
p6him6tete iihtseks elluviimiseks.
Esmalt on vajalik luua Standardiameti
baasil valitsusasutuste valitsemisalas
mitteolev, sdltumatu Eesti standar-

dikeskus, et saada standardimises
rahvusvahelist tunnustust. Samaaegselt

vajame ka standardimise iihtset
optimaalset organisatsioonilist struk-
tuuri, mis ei kujuneks v?ilja juhuslikult
ega saaks tulevikus erinevate
seisukohtade vaidlusobjektiks, mis on

Eestile iseloomulik ja mis oleks
takistuseks kaubanduse arengul.
Teiseks on vajalik reguleerida
standardite koostamise ja viiljaandmise
korra aluseid kooskdlla viimisega
rahvusvaheliste ja regionaalsete p6hi-
mdtetega, et meie standardeid
tunnustataks ning standardimisest
osav6tjaile ja standardite kasutajaile
oleksid selged nende kohustused ja
6igused.
Kolmandaks on vajalik seadustada

rahvusvaheliste ja regionaalsete
standardite eesti standarditeks
iilev6tmise korraldus, et lOpetada

senine "isetegevuslik" praktika selles

valdkonnas, samuti tagada vdlis-
lepingutega v6etud kohustuste tAit-
mine. Viilislepingutega v6etud
kohustused sisaldavad standardite
iilevOttu ja algupiiraste standardite kui
ka tehniliste eeskirjade vastuvdtust
vdlisinstitutsioonide v6i teiste riikide

teavitamist, mida tuleb teostada tihtse

kona jiirgi.
Neljandaks, kuna Eesti alles hiljuti
viiljus sotsialistlikule plaanimajan-
dusele omasest standardimise sund-
siisteemist ning uued pShim6tted ja
traditsioonid ei ole veel vdlla
kujunenud, on vaja seaduse tuge nende

kiiremaks teadvustamiseks ja raken-
damiseks.

Standardimise pdhimdtted ja korraldus
ning standardite staatus on plaani-
majandusega ja turumajandusega
riikides erinev.
Plaanimajandusega riikides td6tavad
standardeid viilja suured instituudid,
seejuures tihtipeale ei arvestata kasu-
tajate arvamustega. Standardite punk-
tuaalne jiirgimine on tehtud kohus-
tuslikuks riiklikult.

Turumajandusega riikides suhtutakse
standarditesse, nende koostamisse,
viiljaandmisse ja kasutamisse teisiti.
Standardeid koostavad asjasthuvitatud
poolte (tootjate, tarbijate, valitsus-
asutuste, teadlaste) esindajad ja
standard on vaba kokkulepe kui
soovitus, mis antakse viilja tunnustatud
standardiorganisatsiooni poolt ja on
iildkiittesaadav. Standardite kasutamine
toimub samuti pooltevahelisel kokku-
leppel, mitte riikliku sunni alusel.
Yaatamata sellele, et standardite
kasutamine on vabatahtlik, kasutatakse
neid endastm6istetavusega, kuna see

on k6igile kasulik.
Taoline liihenemisviis on Eestis
ktillaltki v66ras ja enamus inimesi
m6istab veel standardi all kohus-
tuslik&e n6udeid, mis on nii ekslikult
mdiiratletud isegi Eesti Entstik-
lopeedias. See on tekkinud kuulumisest
NSVL riiklikku standardimissiisteemi,
kus tuli rangelt jiirgida standardeid



(GOST, OST) ning nende
mittejiirgimine t6i kaasa karistuse. See
muutis standardid tihtipeale kasulikest
abivahenditest arengut takistavaks
sunnimehhanismiks.
Seet6ttu, vdttes seadusega kiiremini
kasutusele uued turumajandusega
riikidele omased standardimise pdhi-
mdtted ja korralduse, suudame ka
kiiremini muuta vanu an$aamu ja iile
minna uutele p6him6tetele, samuti
tagada Eesti poolt viilislepingutega
v6etud @uroopa leping, vabakau-
banduslepingud, ettevalmistatav liitu-
misleping WTO-ga) kohustuste
teitmise ja toetada Eesti majanduse
arengut vajalike standardite
kiittesaadavaks te gemise kaudu.
Euroopa lepingu artiklis 68 on 6eldud,
et pooled peavad oluliseks tingimuseks
Eesti majanduslikul integreerumisel
Uhendusse Eestis kehtiva ja loodava
seadusandluse lihendamist Uhenduse
omale ning artiklis 69 on koklru
lepitud, et kiire areng seaduste
liihendamisel peaks toimuma "eriti
siseturu, normide ja standardite
osas". Nii Euroopa Liitu integ-
reerumisel kui WTO-ga liitumisel on
tingimuseks Eesti standardimise
p6him6tete koosk6lla viimine Euroopa
Liidu ja rahvusvaheliselt tunnustatud
p6him6tetega tagamaks kaupade vaba
liikumist.

El.Valges raamatus on soovitatud luua
standardimise p6himdtete ja korralduse
koosk6lla viimiseks EL tavadega
vabatahtliku standardimise seadusand-
lik raamistik.
Standardimisalased digussuhted on eri
maades miiiiratletud eri viisil. Mdnedes
riikides (Saksamaa, Inglismaa, Norra
jt.), kellel on pikaajalised Oigussuhete
traditsioonid, on suhted standardi-
keskuse (national standards body) ja
riigiv6imu vahel reguleeritud lepin-
guga, mis tugineb tditew6imu ja
eradiguslike organisatsioonide suhteid
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miiiratlevatele iildisematele 6igus-
aktidele. Teistes riikides on need
suhted reguleeritud eriseadusega. Seda
teed liiinud pikaajaliste standardi-
mistaditsioonidega maade k5rval
(Prantsusmaa, Austri4 Soomen
Portugal, Kreeka jt.) rakendavad
valdavalt seda moodust alles hiljuti
standardimise rahvusvaheliselt tunnus-
tatud pdhim6tetele iileminevad riigid
nagu Ungari, Poolq T5ehhi, Sloveenia.
Lntis ja Leedus on standardiseaduse
eeln6u ettevabnistamisel.
Standardiseaduse vastuv6tmine aitab
Eestis kasufusele v6tta turuma-
jandusega riikidele omased standardi-
mise pdhimdtted ja organisatsioonilise
struktuuri, mis kiirendab rahvusvahe-
liste ja euroopa standardite kiittesaa-
davaks tegemist Eestis, mis omakorda
vdimaldab eesti kaupadele parema
juurdep?iiisu Euroopa Liidu ja
maailmaturule ning soodustab suhtle-
mist teiste riikideea erinevatel
elualadel.

3. Seaduseelndu kirjeldus
Seaduse eeln6u kiisitleb standardite
koostamise, viiljaandmise ning kasuta-
mise 6iguslikke ja majanduslikke
aluseid ning standardite koostamiseks
ning rahvusvahelises standardimises
osalemiseks vajalikku organisatsioo-
nilist stnrktuuri.



Eelnbu koosneb jiirgmistest
peatiikkidest:
Ptk. I Uldsatted
Ptk. 2 Standardimise korraldus
Ptk. 3 Eesti standard
Ptk.4 Standardite avalikustamine ja
kasutamine
Ptk. 5 Tehniline eeskiri
Ptk. 6 Kaebuste lahendamine ja
vastutus
Ptk. 7 Seaduse rakendamine

Uldsetetes on toodud seaduse eeln6us

liibivalt esinevad mdisted. M6istete
miiiiratlused on koosk6las rahvusva-
heliselt ja Euroopa Liidus kasutuses

olevate miiiiratlustega, mida on
kohaldatud meie oludega.
Standardi miiiiratluses on toodud

tunnused, mille alusel saab dokumenti
lugeda standardiks (konsensus sisu

osas, vasfuvStmine funnustatud
standardiorganisatsiooni poolt, ette-

nrihtud i.ildiseks ja korduvaks
kasutamiseks). Tulenevalt ingliskeelse
termini "standard" viiga laiast m6istest
esineb ka Eestis s6na "standard"
kasutamist viiga erinevas tiihenduses -

peale tema pdhitflhenduse ka nonn,
klassifikaator, kohustuslikke ndudeid
kehtestav Valitsuse v6i ministri
6igusakt (n?iit. haridusministri poolt
antud haridusstandardid) jne., mis on
viinud standardiorganisatsioonide
poolt vastuvdetud standardite olemuse
vridritim6istmiseni.
Standardid jagunevad vastuv6tu
tasandi jiirgi p6hilisell rahvus-
vahelisteks, regionaalseteks, riigi ja
ettev6tte (erialaliidu) standarditeks.
Enamtuntumad ja Eestis enam-

kasutatavad rahvusvahelised standar-

did on Rahvusvahelise Standardi
organisatsiooni (ISO), Rahvusvahelise
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) ja
Rahvusvahelise Sideliidu (ITU)
standardid, mille sisu osas on nende

organisatsioonide liikmed kokku
leppinud ning mis on nende

organisatsioonide poolt vastu v6etud
ning viilja antud.
Enamtuntud ja Eestis enamkasutatavad
regionaalsed standardid on Euroopa
Standardikomitee (CEN), Euroopa
Elektrotehnikakomitee (CENELEC) j a

Euroopa Telekommunikatsiooni Stan-
dardiinstituudi (ETSI) standardid.
Vaidlusi on tekitanud riigi tasandil
vdljaantava standardi (national
standard) eestikeelne termin. Seni on
kasutafud terminit "rahvusstandard,
rahvuslik standard", kuid eeln6u
effevalmistamise kiiigus ei ole seda

heaks kiidetud. Nii on eeln6us

nimetatud Eesti riigi tasandil
kokkulepitud standardit "eesti stan-

dardiks", teiste riikide puhul "teise
riigi standardiks".
Ettev6ttestandard erineb
i.ilalnimetatud standarditest. Reeglina
ettevdttestandardit ei koosta k6ik
iilalnimetatud asjasthuvitatud osapoo-
led, seda ei v6eta vastu konsensuse

alusel, selle kasutamine on ettev6ttes
kohustuslik (mitte vabatahtlik) ja see

pole iildkiittesaadav.
Kuuludes NSVL riiklikku standardi-
siisteemi, anti Eestis viilja ka
ministeeriumide standardeid ja tehnilisi
tingimusi. Ministeeriurnide standardi-
misalased normdokumendid laienesid
kogu vastavale rahvamajandusharule.
Liihtudes sellest traditsioonist on
keiesoleval ajal rida erialaliite
(Piimaliit, Toiduainetoostuse Liit,
Lihaliit jt.) andnud vdlja oma liidu
standardeid, mille p6hikasutajateks on

liidu liikmesettevdtted. Seaduse

eelndus on need standardid mOiste all
ooettevdttestandard", kuna neil on
ettevdttestandardi tunnused.

Uldsetete olulisemaks osaks on
standardimise rahvusvaheliselt
iildtunnustatud p6him6tteid kiisitlev
paragrahv ja see kiisitleb jiirgmisi
m6isteid.
Standardite ettevalmistamine peab

olema avalikustatud (liibipaistev)



ettepanekust kuni viiljaandmiseni, s.t.
peab olema avalikult teatatud
koostamisettepanekutest ning kavan-
ditest erinevatel valmimisetappidel.
Eesrniirgiks on anda v6imalus k6igile,
kes on huvitatud tulevasest standardist,
vdtta osa standardi ettevalmistamisest
(avatus).
Standardi sisu arutamisel on k6igi
osapoolte (tootja, tarbija, riigiv6imu
esindajad, teadlased) h?iiil iihesuguse
kaaluga (kdigi osapoolte kaasamine
vdrdsetel alustel). Standardi sisu osas

tuleb nii kaua pidada liibiriiiikimisi,
kuni j6utakse iiksmeeleni pdhikiisi
rnustes (konsensus). Kui selleni ei
j6uta, jiiiib standard vastu v6tmata.
Standardi koostamisest osav6tu ja
standardi kasutamise osas ei ole
iileriigilist sundi (vabatahtlikkus
osalemises ja kasutamises). Ei ole
kohustust saata oma esindaja osalema
standardi koostamises v6i avaldada
arvamust kavandi kohta. Seda tehakse
vabatahtlikult, kui soovitakse oma s6na
oelda standardi sisu suhtes. Ei ole ka
i.ileiildist kohustust standardite jiirei-
miseks (kasutamiseks), kuid seda

tehakse tavaliselt meelsasti vabataht-
likult (v6etakse endale kohustus)
seet6ttu. et standardi koostamisel
Hhtuti iildisest kasust, teaduse
tehnika tasemest, arvestades
maj anduslikke v6imalusi.
Standardimise p6him6tteid jiirgides ei
saa soovitada taset, mis ei v6imalda
konkureerida teistega ning samas ei saa

ka soovitada tehnoloogiat, mis on
kdttesaadav ainult iiksikutele ette-
vOtetele. Uute turumajandusele
iseloomulike standardimise p6him6tete
jiirgimine on eelduseks, et standardid
toetavad nende kasutajaid, miffe aga ei
ole takistuseks majanduse arengule
ning kaubavahetusele.
Eeln6u teises peatiikis kiisitletakse
standardite koostamiseks, vastuvOt-
miseks ja viiljaandmiseks vajalikku
r.'"anisatsioonilist struktuuri ja selle
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elemente ning Eesti standardikeskuse
finantseerimist.
Rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil on
vastutus standardite ettevalmistamise,
vastuvdtmise ja v?iljaandmise eest
jaotatud jtirgmiste standardiorganisat-
sioonide vahel:
1) kdik valdkonnad, v.a elektrotehnika

ja elektroonika ning telekommuni-
katsioon - ISO (rahvusvaheline

2) elektrotehnika ja elektroonika - IEC
(rahvusvaheline tasand) ja CENELEC
(Euroopa);
3) telekommunikatsioon - ITU
(rahvusvaheline tasand) ja ETSI
(Euroopa).
Erinevates riikides on standardimise
organisatsiooniline struktuur erinev,
kuid peetakse kinni iildistest
pdhimdtetest. Struktuur on kooskdlas
rahvusvahelise ja Euroopa tasandiga,
kuid ei kopeeri seda.

Standardeid valmistavad ette selleks
tunnustatud organisatsioonid, kelleks
on standardimisvaldkonnakeskused ja
nende tehnilised komiteed. Standardid
vdtab vastu, annab viilja ja mtiiib riigi
standardikeskus. Standardeid etteval-
mistavad organisatsioonid on kas
ainult standardimisega tegelevad teatud
valdkonna (majandusharu) standardi-
keskused (Rootsi), standardimisega
tegelevad erialaliidud (Soomes) v6i
siis riigi standardikeskuse tehnilised
komiteed (Saksamaal). Enamlevinum
ning aktsepteeritum on standardite
ettevalmistamine tehnilistes komitee-
des, kus on esindatud standardimise
osapooled. Valdkonnakeskuste ja

Ja
ka



tehniliste komiteede jaotus ja arv
oleneb standardimisvajadustest riigis.
Oluline otro et see oleks kooskdlas
rahvusvaheliste ja Euroopa standardi-
organisatsioonide tegevusvaldkonda-
dega. P6hiliselt on igas riigis
elektrotehnika- ja telekommunikatsioo-
nialased valdkonnakeskused kooskdlas
IEC ja CENELEC-i ning ITU ja ETSI
piidevusega. ISO ja CEN-i standar-
dimisulatuse piires on jaotus riigiti
erinev.
Eestis ei ole standardimise organisat-
siooniline struktuur veel vdlja
kujunenud. On olemas riigt
standardikeskus Standardiameti n?iol.

Standardiamet on ISO ja CEN liige.
Elektrotehnikaalaseks standardimis-
valdkonnakeskuseks on Eesti Elektro-
tehnikakomitee. Eesti Elektrotehnika-
komitee on IEC ja CENELEC liige.
Telekommunikatsioonialaseks
valdkonnakeskuseks on kokil<uleppel
Standardiametiga Elekterside Inspekt-
sioon. ITU liige on aga Teede- ja
Sideministeerium, kes teatud ulatuses
on volitused edasi andnud Elekterside
lnspektsioonile. Kflesoleval ajal taotleb
Elekterside Inspektsioon n6usolekut
ETSI liikmeks saamiseks. Muudeks
standardimisvaldkonnakeskusteks v6ib
lugeda erialaliite ning riigiasutusi, kes
kokkuleppel Standardiametiga on
vdtnud endale vastutuse standardimise
eest mingis valdkonnas (Toiduaineliit,
Piimaliit, Piiiisteamet, Keemiat<iostuse
Liit j0. Moodustatud on kaks tehnilist
komiteed, ettevalmistamisel on veel
mitme tehnilise komitee asutamine.
Tehniline komitee ei ole juriidiline isik
ja asub valdkonnakeskuse juures.
Eeln6u jiirgi on standardimise
organisatsioonilise struktuuri elemen-
tideks Eesti standardikeskus,
standardimisvaldkonnakeskused ja
tehnilised komiteed, kes kannavad
koostiids hoolt eesti standardite
valmimise eest. Ettev6tted v6tavad osa
eesti standardite koostamisest ning

koostavad ja annavad v?ilja ettev6tte-
standardeid.
Eesti standardid v6tab vastu, annab
vtilja ja miitib Eesti standardikeskus.

Standardimise toimumiseks rahvusva-
heliselt tunnustatud pdhim6tete jiirgi
on v6tmeroll riigl standardikeskusel.
Riigi standardikeskus koostab ja annab
viilja standardimise menetlusn6uded,
korraldab ning koordineerib standar-
dimist riigi tasandil ning asjatundjate
osalemist rahvusvahelises ja Euroopa
koostdtis. Seet6ttu on vdga oluline,
missugune on standardikeskuse staatus
ja millised on tema tegutsemise
p6himdtted ja reeglid.
Enamikus arenenud riikides on riigi
standardikeskuseks eradigusHk kasu-
mit mittetaotlev assotsiatsioon, mille
liikmed on tootjate iihendused ja
erialaliidud, riigiasutused jt. Nende
assotsiatsioonide riigi standardikesku-
sena tegutsemise aluseks on kas
kokkulepe valitsusega v6i eriseadus.
Taoliste riigl standardikeskuste
niiideteks on AFNOR (Prantsusmaa),

BSI (Suurbritannia), DIN (Saksamaa),

SFS (SOOME), SN (RooTSI) jne.
Riigi standardikeskusel on igapiievaste
iilesannete tiiitmiseks moodustatud
tegevteenistus.
Kesk- ja Ida-Euroopa ning
arenguriikides on riigt standardi-
keskused suures osas valitsusasutused.
Tavaliselt on nad loodud seaduse

alusel ning on 100 %-liselt riigi
finantseerimisel.
EL Valges raamatus peetakse
vajalilcuks, et Euroopa Liitu integ-
reeruda soovival riigil oleks loodud
riigr standardikeskus, kes peaks

kuuluma Euroopa standardiorganisat-
sioonidesse. Teiseks soovituseks ono et
riigt standardikeskus peaks olema
valitsusstruktuuridest lahusolev
organisatsioon, et tagada standardimise
pdhimdtete tiiitmine. Kui riigi
standardikeskus on valitsusasutus. on



tal endal vdi teistel valitsus-
stnrktuuridel v6imalus suunata
standardimist oma tahte kohaselt, mis
ei ole koosk6las rahvusvaheliselt
tunnustatud pdhimdtetega (kdigi
osalemine vdrdsetel alustel,
konsensus).
Eesti standardikeskuse rolli teidab
kiiesoleval ajal Standardiamet, kes on
valitsusasutus. Kuigi Standardiameti
protseduurireeglites on arvestatud
tildtunnustatud p6him6tetega, ei vasta
tema staatus rahvusvaheliselt
tunnustatud p6him6tetele. Samuti, kui
standardikeskus on valitsusasutus, ei
tunne erasektor kohustust finantseerida
neile vajalike standardite koostamist,
vaid on harjutud riigipoolse
tinantseerimisega.
Tagamaks standardimise rahvusva-
heliselt funnustatud p6him6tete
tiitrnist on seaduse eeln6u jiirgi ette
nhhtud Eesti standardikeskuse
asutamine avalik-diguslikke ja
eradiguslikke juriidilisi isikuid
esindava mittetulundusliku organisat-
sioonina, kelle pdhiiilesanne on tagada
standardimine liihtudes iildistest
l"ruvidest. Standardiseadusega tunnus-
tatakse Eesti standardikeskus pddevaks
konaldama ja koordineerima standar-
dirnist riigi tasandil. Sobiv on tema
asutamine riigi poolt era6iguslike
juriidiliste isikute asutamise ja nendes
osalemise seaduse alusel.

Standardikeskuse iiheks tilesandeks on
tagada riigile vlilislepingutega v6etud
kol'rustuste taitmine. Vabakaubandus-
Iepingutes on pooled v6tnud endale
vastastikku kohustused mitte kehtes-
tada standardeid, mis vOivad tekitada
kaubanduses tehnilisr t6kkeid, eelista-
des rahvusvaheliste standardite
iilev6tmist ja kasutamist algupdraste
standardite koostamisele. Standardi-
miskavade viiljat<iritamine ja ajako-
hastamine ning nendest teavitamine on
ette niihtud kaks korda aastas WTO
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liitumislepingus ning tiks kord aastas

EL direktiivis 83/l 89/EEC.
Rahvusvaheliste ja Euroopa standardi-
organisatsioonide reeglid ndevad ette,
et igast riigist v6ib sinna liikmeks
kuuluda ainult iiks organisatsioon.
Kiiesolevas eelndus on see 6igus antud
Eesti standardikeskusele. Kuna
elektrotehnika- ja telekommunikat-
sioonialastes rahvusvahelistes ja
Euroopa organisatsioonides on
liikmeteks tavakohaselt vastavad
standardimisvaldkonnakeskused, siis
on ette niihtud liikmekskuulumise
delegeerimine neile.
Olulise rahvusvahelise p6him6tte
avalikustamise - tagamiseks tuleb Eesti
standardikeskusel anda viilja Stan-
dardi Teatajat, mille kaudu tehakse
standardite koostamine ja viiljaand-
mine liibin?ihtavaks ning k?itte-
saadavaks.
Standardikeskus peab pidama eesti
standardite registrit. Rahvusvaheliste
ja euroopa standardite kohta on
kataloogid ja andmebaasid. Keskuses
peavad olema viihemalt eesti, euroopa
ja rahvusvaheliste standardite kogud,
mis on kohapeal kasutamiseks tasuta.

Kiesoleval ajal finantseeritakse
standardimist riigi tasandil pOhiliselt
riigieelarvest.
1997.a. on riigieelarvest Standardi-
ametile eraldatud:
o standardite tOlkimiseks ja

ekspertiisiks ning eesti standardite
koostamiseks 230 000 krooni;

o eesti standardite trtikkimiseks 80
000 krooni;

r rahvusvaheliste ja Euroopa
standardiorgani satsioonide
liikmemaksudeks 694 500 krooni;

r t66tasud (koos metroloogia ja
akrediteerimisega) 959 2O0.-krooni
sh sots.maks;

o majanduskulud 507 900 krooni



. raamatukcgu tegewskulud 374 704
krooni. sh tddtasud 182 600 krconi
sh sots.maks.

Seaduseeln6u jiirgi finantseeritakse

tralevikus Eesti standardikeskust
riigieelarvest Majandusministeeriumi
eelarve kaudu j iirgmiselt:
. osa tegevuskuludest (riigi

osaluskulud, mis mdiiratakse

kindlaks asutamislePinguga);
o standardiraamafukogu tegevus-

kulud;
. rahvusvahelistes standardiorgani-

satsioonides ISO ja IEC ning
Euroopa standardiorganisatsioo-
nides CEN ja CENELEC
liikmeksolekukulud;

o eesti standardite triikikulud.
Peale selle finantseeritakse riigieel-
arvest:
. rahvusvahelise standardiorganisat-

siooni ITU ja EurooPa stan-

dardiorganisatsiooni ETSI liikmeks-
olekukulud Teede- ja Sideminis-
teeriumi eelarve kaudu;

. riigi tellimusel v?iljaantavate eesti

standardite koostamiskulud tellija-
rninisteeriumide eelarvete kaudu.

Standardimisvaldkonnakeskuste ja
tehniliste komiteede iilalpidamiskulud
kaetakse reeglina liikmesettev6tete ja-
organisatsioonide poolt. Nende

tuludeks on ka osa standardite miiiigist
saadavast tulust.
Liihiaastatel vaj avad standardimisvald-
konnakeskused riigi 'toetust, mida
tuleks ette niiha riigi osaluskuludes
Eesti standardikeskuse eelarves ja mis
aasta-aastalt eraseklori osakaalu

suurenedes viiheneks.

Eeln6u kolmandas Peatiikis
krisitletakse eesti standardite
koostamist, vastuv6tmist, viiljaand-
mist, muutmist ja kehtetuks tunnis-
tamist.

Standardimine toimub standardtmtse

menetlusn6uete jdrgi, mis antakse

viilja Eesti standardikeskuse poolt.

Menetlusn6uetcs kehtestatakse reeglid :

o eesti standardite koostamiseks,

vastuv6tmiseks, muutmiseks ja
kehtetuks tunnistamiseks ;

. rahvusvaheliste, euroopa ja teiste

riikide standardite tilev6tuks Eesti

standarditeks;
o eesti standardite vormistamiseks;
o standardimiskogude asutamiseks ja

funnustamiseks;
e osalemiseks rahvusvahelises ja

Euroopa koostdos;
o vaidluskiisimuste lahendamiseks.
Kuigi standardite sisu on

asjasthuvitatud poolte kokkulepe, ei

tohi standardid minna vastuollu
seadusega. Kui mingi seaduse

vastuv6tmisel liiheb kehtiv standard

seadusega vastuollu, tuleb standarc

timber vaadata ning seni j[rgida
standardi kasutamisel seaduse siitet.

Peatiikis on siitestatud rida

viilislepingutest ja rahvusvahelistest

soovitustest tulenevaid n6udeid.

Algupiirase eesti standardi koos-

tamisele tuleb eelistada rahvusvahelise,
Euroopa v6i teise riigi (suurema

kaubanduspartneri) standardl iilevdttu.
Tehnilise harmoneerin:.ise tagamiseks

peavad eesti standardid olema

kooskOlas vastavate rahvusvaheliste ja
etnoopa standarditega. Kui aga

mdjuval p6hjusel (tervise- v6i
keskkonnakaitse jms.) seda n6uet pole

vdimalik tiiita, tuleb sellest teavitada

vastavaid viilisinstitutsioone (WTO
teabekeskuse sekretariaat, EL Komis-
jon jt.).

Eesti standardi abreviatuuriks on

eeln6us pakutud praegu kasutusel-
olevat abreviatuuri EVS. Kuigi
enamikul juhtudet on v6etud standardi

tiihtliihendiks standardi vastuv6tnud
organisatsiooni liihinimetus v6i
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tiihtliihend, ei ole see kohustuslik.
Tiihtliihend EVS on juba levinud kui
kaubamirk ja on suupiirane
kasutamiseks nii eesti kui inglise
keeles.

Eraldi paragrahvis on kiisitletud eesti

standardi keelekiisimust. Eesti
standardiks iilevbetavaid rahvus-
vahelisi ja regionaalseid standardeid on
lubatud viilja anda v66rkeeles (reeglina
toimuks see inglise keeles). UlevSfinist
vajavaid standardeid on ekspert-
hinnangul ligikaudu 8000 (osa kuni
500-lehekiilj elised), mille tdlkimine nii
rnajanduslikult kui ka ajaliselt osutuks
iilej6ukiiivaks. Sealhulgas on Euroopa
Liitu integreerumiseks vajalik iile v6tta
80% euroopa standarditest ehk iile
6000. Otstarbekas on minna sarna teed
nagu enamikus riikides, kus valdav osa
standardeid v6etakse iile v66rkeeles.
Oluline on teha standardid sellega
k:ittesaadavaks ja teatada v?ilispart-
neritele, et meie riigis selles
valdkonnas on kokkulepe rahvus-
vahelise v6i euroopa standardi kohane.
Reeglina v6etakse v66rkeeles
standardid iile, kui on tegemist kitsa
eriala standarditega (kasutajad on
erialaspetsialistid). Kui aga standard on
laia kasutusalaga v6i standardi
kasutamine kehtestatakse kohustus-
likuks Oigusaktiga, antakse standard
viilja riigikeeles.

Eeln6u neljas peatiikk kiisitleb
standardite kasutamist ja avalikus-
tamist ning vastavustSendamist eesti
standardile. Standardimise avalikusta-
rniseks annavad standardikeskused
viilja oma vtiljaannet. Erinevates
riikides ilmub see erineva sagedusega,
kuid ametliku sisuga rubriigid on
analoogsed. Teatatakse standardite
valmimisetappidest, v?iljaandmisest,
tiihistamisest j a muutmisest.

Standardite miiiigist saadav tulu on
iiheks osaks standardiorganisatsiooni
sissetulekust. Nii ISO, IEC, CEN kui
ka CENELEC on oma reeglites kirja
pannud liikmetele kohustuse kaitsta
nende viljaannete kirjastamis- ja
paljundus6igust.
Liikmesorganisatsioonidele on standar-
dite tilev6tt oma riigi standarditeks
tasutq aga kui standardit tahab tile
v6tta v6i levitada t6lkena muu
organisatsioon (ettev6te), tuleb selle
eest maksta standardi v?iljaandnud
organisatsioonile eelnevalt kirjalikult
kokkulepitud tasu. Kuna autori6igus ei
laiene standarditele, on see vajalik
sitestada kiiesolevas eelndus. Seaduse
puudumise t6ttu ei ole Standardiamet
suutnud kaitsta ISO ja CEN-i
kirjastamis- ja paljundus6igust. Eestis
on hulgaliselt ettev6ttestandardiks iile
v6etud ning tolgitud ISO ja CEN
standardeid selle asemel, et neid iile
vdtta eesti standarditeks. Standardite
tdlkeid on miiiidud k6rge hinnaga,
ISOIe v6i CEN-ile kompensatsiooni
maksmata. Kuna selline tegevus on
kehtivate n6uete vastane ja p?irsib

rahvusvaheliste ja euroopa standardite
viiljaandmist eesti standarditena, on
eelndus see keelatud. Lubatud nende
standardite t6lkimise omatarbeks, kuid
mitte miitgi v6i levitamise eesm?irgil.
Rahvusvaheliste ja euroopa standardite
miiiigiagendiks on reeglina liikmes-
organisatsioon. Vaatamata sellele peab
standardite ja teiste publikatsioonide
miiiigiks olema s6lmitud vastavad
miiiigi- ja koopialepingud, milles
lepitakse kokku miiiigihinnad ja
standardi viiljaandnud organisatsioo-
nile osatulu tagastamise suurus.
Ettev6tte poolt rahvusvahelise v6i teise
riigr standardi otsekasutus (iile
v6tmata seda oma standardiks) on
tasuta, kuid on korrektne, kui
kasutamiseks on ametlikult ostetud
eksemplar. See kehtib, kui on tegemist
iildkiittesaadava (rahvusvahelise v6i
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teise riigi standardiga). Ettev6ttestan-
dardi kasutamiseks teise ettev6tte poolt
on vajalik omaniku kirjalik nSusolek.

On esinenud juhtumeid, kus

kasutatakse omavoliliselt teise ette-

v6tte standardit, kahjustades selle

omaniku toote mainet, mist6ttu selline
tegevus on eeln6us keelatud.

Standardi kasutamine (tirgimine) on
pdhim6tteliselt vabatahtlik, kuid see

v6ib muutuda kohustuslikuks teatud

tingimustel. Suuremas osas tuleneb see

poolte omavahelisest kokkuleppest
kasutada konkreetset standardit, mis
siitestatakse tarnelepingus. Toote
kvaliteediniitajate taseme nliitamiseks
kasutatakse ka sOltumatu osapoole
kinnitust (vastavust6endamist), et
toode vastab standardile.
Vastawstunnistuse olemasolu lubab
kinnitada tootele standardile vastavuse

miirgi. Toote vastava miirgistamisega
kaasneb kohustus standardi jiirgt-
miseks.
Kolmas ja harvem esinev juhus on
standardi kasutamise kohustuslikuks
muutmine digusaktiga, mis tiihendab,
et standardi kasutamine muutub
kohustuslikuks vastava digusakti (sea-

dus, Valitsuse vbi ministri miiiints)
t?iitmisel. Kohustuslikuks kasutamiseks
v6ib 6igusaktiga kehtestada vaid eesti

standardi. Kiiesoleval ajal on palu
niiiteid, kus selle vastu eksitakse. Nii
on kohustuslikuks tehtud rahvus-
vaheliste ja euroopa standardite
kasutamine, mis ei ole kiittesaadavad
eesti keeles ja mis ei ole iile v6etud
eesti standarditeks. Eesm?irgil abistada

6igusakti andjat (koostajat) ja edaspidi
2lra hoida selliseid vigu (sealhulgas ka
standardite sundkasutamise iilemiiirast
teket 6igusaktide kaudu), on seaduse

eelndus siitestatud n6ue, et standar-

ditega seotud Oigusaktide eeln6udele
annab arvamuse Eesti standardikeskus.
Uheks sissetulekuallikaks v6ib Eesti
standardikeskusel olla tulu, mis

saadakse tootele eesti standardile
vastavussertifikaadi viiljaandmisest
sellega kaasneva vastavusmtirgi
kasutamise 6igusega. Reeglina on
taolise riigl standardile vabatahtliku
sertifitseerimise teel omistatava
vastavusmdrgi omanik riigi standar-
dikeskus, kes selle kasutamiseks v6ib
anda litsentsi akrediteeritud sertifitsee-
rimisorganile. Eestis ei ole veel v?ilja

antud eesti standardile vastavuse

miirke, kiiesolevas eeln6uga on see ette

niihtud.

Viies peatiikk kiisitleb tehnilisi
eeskirju.
Euroopa Liidus kehtib p6him6te, et

kohustuslikud n6uded tootele
kehtestatakse digusaktidega, mida
nimetatakse tehnilisteks eeskirjadeks
(technical regulations). Tehnilistes
eeskirjades fikseeritakse olulised
nduded iildistes ktisimustes nagu
ohutus, tervis ja keskkond. Tootele
iiksikasjaliste tehniliste spetsifikat-
sioonide viiljattititamine usaldatakse
Euroopa standardiorganisatsioonidele,
kes annavad viilja direktiividega
kooskdlas olevaid euroopa harmonee-
ritud standardeid. Tehniliste eeskirjade
tiiitmine on kohustuslik, standardite
jiirgimine on vabatahtlik. Kui tootja
leiab muu vdimaluse tehnilise eeski{a
tiiitmiseks, siis v6ib ta seda teha, kuigi
kasutades nn. euroopa harmoniseeritud
standardit, v6ib eeskirja nduete tiiitmist
olla lihtsam t6endada. e'

Tehnilise eeskirja mOiste on iildm6iste.
Euroopa Liidus on taolisteks
6igusaktideks peamiselt direktiivid.
Direktiivid peavad liikmesriigid viilja
andma oma Oigusaktidena, kusjuures
on tiihtis sisu slilitamine, vormi v6ib
valida liikmesriik. Enamlevinum on
direktiivi vtiljaandmine ministeeriumi
6igusaktina. Eestis ei ole kehtestatud,
missuguse 6igusaktina tuleb see viilja
anda. Seaduseeln6us on ette ndhtud, et

olenevalt direktiivi sisust toodetele
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kohustuslikke n6udeid kehtestav
direktiiv v6ib olla Eestis viilja antud
seadusen4 Vabariigi Valitsuse miiru-
sena vdi ministri miiiirusena. Kaupade
vaba liikumise tagamiseks peavad
riikide tehnilised eeskirjad ja
standardid olema koosk6las. See n6ue
kehtib nii Euroopa Liidu siseturu kui
WTO raames. Seet6ttu on asjast-
huvitatutel vaja digeaegselt teada"

rnissugused uued tehnilised eeskirjad
ja standardid on ettevatnistamisel.
Selleks on kehtestatud tehnilistest
eeskirjadest ja standarditest teavitamise
kord v?ilisinstinrtsioonidele, mis EL
raames on viilja antud direktiivina
83/189/EEC ja mille rakendamisels
Eestis valmistab Majandusminis-
teerium ette valitsuse miiiiruse eeln6u.
See on kavas vastu v6tta standar-
diseaduse alusel.

Peatiikis 6 k?isitletakse kaebuste
lahendamist ja vastutust seaduse

rikkumise eest. Teiste riikide eeskujul
on ette niihtud vaidluste latrendamine
Eesti standardikeskuses vastavalt
standardimise menetlusnduetes kehtes-
tatud korras (moodustatakse k6igi
osapoolte esindajatest n6ukogu).
Kontrolliks ja trahvide m66ramiseks
tiiiendavaid institutsioone vaja pole,
see toimub haldus6igusrikkumiste
seadustikus kehtestatud korras. K6igil
on 6igus p<i<irduda ka kohtusse.

Peatiikis 7 kiisitleb seaduse
rakendamist. Standardiseaduse kehtes-
tamisega on vajalik viia m6nedesse
varasematesse seadustesse muudatusin
mis peamiselt on seotud Standardi-
ameti likvideerimisega ja varasema-
tesse Oigusaktidesse sattunud valede
formuleeringute muutmis ega.

Probleeme ja vaidlusi on tekitanud
endiste NSVL riiklike standardite
(GOST), harustandardite (OST) ENSV
standardite (ENSV VST) ning NSVL
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ja ENSV ministeeriumide tehniliste
tingimuste (TT) staatus Eestis.
Endised NSVL riiklikud standardid
(GOST) tunnistati S61tumatute Riikide
Uhenduse (SRU) Rii\idevahelise
Standardikomitee poolt SnU' riikide-
vahelisteks standarditeks, mida vdivad
kasutada k6ik selle organisatsiooni
tiikmed. Balti riigid ei ole iihinenud
selle standardiorganisatsiooniga ning
seet6ttu tuleb endiseid NSVL riiklikke
standardeid kasutada kui sellele
organisatsioonile kuuluvaid standar-
deid. Nendel ei ole Eestis kohus-
tuslikku j6udu ning neid ei ole
tunnistatud eesti standarditeks. SRU
Riikidevahelist Standardikomiteed
tunnustab rahvusvatreline standardi
organisatsioon ISO kui regionaalset
standardiorganisatsiooni, mille t6ttu
GOST'ide kasutamist Eestis keelata ei
saa.

Seoses enamiku ENSV standardite
kehtivusaja l6ppemisega on jiiiinud
kehtima p6hiliselt piiramata
kehtivusajaga standardid. Sobivuse
korral eesti standarditeks on nende
iimbervaatamiseks v6i kehtetuks
tunnistamiseks seaduse eeln6us
m?iiiratud tiihtaeg.

4. Seaduse kehtestamisega seotud
kulud
Seaduse kehtestamisega seotud
kuludeks on Standardiameti likvi-
deerimiskulud ja Eesti standardi-
keskuse asutamiskulud, samuti
standardiseadusest tulenevate 6igus-
aktide koostamiskulud.

5. Seaduse kehtestamisega
kaasnevate 6iguslikeo majanduslike
ja sotsiaalsete tagajirgede prognoos
Seaduse kehtestamisega saavad
reguleeritud standardite staatus ning
standardite kasutamise kiisimused. See,
et standardid on vabatatrtlikud
kokkuleppelised dokumendid, kus on



fikseeritud huvitatud osapoolte
soovitused kvaliteediniiitajate, termi-
nite jne. suhtes, mitte aga 6igusaktid,
toob kaasa nende laiema ja
oskuslikuma kasutamise.
Standardimises hakkavad enam
osalema erasektorisse kuuluvad
organisatsioonid. Ldpptulemuseks on
rahvusvaheliste ja euroopa standardi-
tega kooskdlas olevad kdigile
kiittesaadavad eesti standardid, mille
kasutamisel saadakse nii majan-
duslikku kui sotsiaalset kasu. Seaduse

kehtestamisega saab ka vOimalikuks
rahvusvaheliste ja euroopa standardite
kidastamis- ja paljundusdiguse kaits-
mine, mida peab suutma tagada
nendesse organisatsioonidesse kuuluv
standardiorganisatsioon.

6. Seaduse rakendamisega kaas-
nevad organisatsioonilised muuda-
tused
Seaduse vastuvdtmisel kuulub Stan-
dardiamet likvideerimisele. Selle
asemel tuleb asutada riigi osalusega
mittetulundusiihing. Peale selle tuleb
erialaliitude ja riigiasutuste baasil
hakata viilja kujundama standar-
dimisvaldkonnakeskusi (kokkuleppe-
liielt majandusharu v6i valdkonna
keskustena tegutsema hakkavad
organisatsioonid, mis ei too kaasa
nende senise juriidilise staatuse
muutmist) ning aktiviseerida tehniliste
komiteede moodustamist (mis ei ole
juriidilised isikud, vaid asuvad
s tandardimisvaldkonnake skuste
juures).

7. Seadusest fulenevad digusaktid
1. Eesti standardikeskuse asuta-

misotsus ja pdhikiri, mille
valmistavad ette asutaj aliikmed.

2. Yabaitgi Valitsuse mdiirus
"Standarditest ja tehnilistest ees-
kirjadest teavitamise kordo', mille
valmistab ette Majandusministeerium.

3. Majandusministri miiiirus "Eesti
standardile vastavuse vabatahtliku
tdendamise kord".
Peale selle koostatalcse standardimise
menetlusnduded" mille v6tab vastu
Eesti standardikeskus ja mille
ettevalmistamist alustab Standardiamet
koos Eesti standardikeskuse asutaja-
liikmete ja teiste asjasthuvitatud
pooltega.

8. Seaduseelndu koostamise aluseks
vdetud ja lebi tiiiitatud Euroopa
Liidu dokumendid, teiste riikide
digusaktid ning muud
rahvusvahelised ja teiste riikide
dokumendid
Eeln6u ettevalmistamisel Hhtuti
j ?irgmistest dokumentidest :

l. Council Directive 83/189/EEC
lalng down an infonnation procedure
for standards and technical regulations.
2. Commission Communication of the
development of European
Standardization - Action for faster
technological integration in Europe
(91/C 20101) (Green Paper on
Standardization).
3. Commission Communication
Standardization in the European
Economy (Follow-up to the
Commission Green Paper of October
le90) (e2tce6to2).
4. Council Resolution of 18 June 1992
on the role of European standardization
in the European economy.
5. WTO TBT Code of Good Practice
for the Preparation, Adoption and
Application of Standards.
6. Law on standardization of Austria,
France, Hungary, Czech Republik,
Poland, Portugal, Slovenia, Greece,
South-Africa.
7. Memorandum of Understanding
between United Kingdom Government
and British Standards Institution.
9. Confract between the Federal
Republic of Germany and German
Standards Institute.
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I 0. Development Mqnual.
Establishment and management of a

national standards body.
ll. Valge Raamat. Assotsieerunud
Kesk- ja lda-Euroopa riikide
ettevalmistamine integreerumiseks
Euroopa Liidu siseturgu.
12. Jiirgmiste standardiorganisat-
sioonide aastaraamatud ning nende
tegewst kirjeldavad dokumendid:
Norrao Leedu, Rumeeni4 Kiipros,
Inglismaa, Ungari, Kanada, Pool4
Rootsi, T5ehhi, Sveits, Taani, Soome,
Saksamaa, Sloveenia, L6una-Aafrika"

Slovakkia" Jaapan, Saudi-Araabia"
Iraan,Islan4 Leedu.

9. Eelndu arvamuskiisitluse tulemu-
sed
Seaduse eeln6u saadeti eelnevalt
arvamusHisitluseks erialaliitudele ja
standardimisega seotud asutustele,
samuti Eesti standardin6ukogu ja
Standardiameti standardikomisjoni
liikmetele, kokku 51 adressaadile.
Eeln6u kohta saadi 28 anramust, mille
alusel t6iitati viilja kdesolev
redaktsioon.

INFCO ISTT]NGIL

294A. mail toimus Helsingis ISO Infosiisteemide ja -teenuste komitee (Committee
on Information Systems and services) IIIFCO plenaaristung.
INFCO on ISO poliitikakomitee, mis kiisitleb standardiinfo ning standardite
levitamise ktisimusi, korraldab ISO infosiisteemi ISONET, sidudes ISO liikmete
infokeskused j a ISO/IEC infokeskuse tihtseks infosiisteemiks.
Kiiesoleval ajal on INFCO liikmeteks 83 ISO liiget, neist 64 P-liiget ja 19 O-liiget.
EVS on INFCO vaatlejaliige (O-liige) alates 1996. aastast.

Plenaaristungit juhatas INFCO esimees Kari Kaartama.
Plenaaristungi avas ISO asepresident poliitika alal professor Dr Helmut Reihlen.
Professor Reihlen miirkis, et standardid on muutunud igapdevaseks tddvahendiks,
kusjuures eriti suurt tiihtsust omavad standardid kaupade ja teenuste vahetamisel.
Seet6ttu on vaja teha standardiinfo ja standardid kiittesaadavaks. Tuleb arendada
infotehnoloogia vahendite kasutamist, kuid samas ei tohi jiitta tiihelepanuta, et
standardite miiiigist saadav tulu on iiheks standardiorganisatsiooni sissetuleku
allikaks. See n6uab siisteemi, mis vdimaldaks ISOI ja teistel
standardiorganisatsioonidel tasu saada ka standardite levitamisel IT vahenditega. ISO
p66rab suurt tiihelepanu info k?ittesaadavusele ja kvaliteedile internetis. Lisaks
standardite bibliokirjetele v6iksid interneti kaudu olla kiittesaadavad ka standardite
koostamise kavad. T6siselt on arutatud kiisimust, kas peaks ISO standardite iilevdtt
rnuutuma ka ISO liikmetele tasuliseks v6i peaks riikide standardiorganisatsioonid
vihemalt mingi osa tilev6etud standardite mtitigitulust iile kandma ISO-le. Seda ei
peeta siiski 6igeks, kuna on karta, et seega pidurduks ISO standardite iilev6tt. ISO
standardite otserakendusega v6ib aga kaasneda nendega mittekoosk6las olevate
standardite kehtimajiiiimine riikides. Osa tulu tilekandmise asemel on soovitatud
suurendada ISO liikmemakse. Arutelud selle suhtes jntkuvad.
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Plenaaristungil kuulati
INFCO sekretiri
Evgueni Patrikeevi ning
INFCO t<itrgruppide

esimeeste aruandeid.
Hr Patrikeev andis
iilevaate INFCO ja
ISONETi liikmeskon-
nast, INFCO tegevust
puudutavatest Peaas-

samblee ja N6ukogu
resolutsioonidest ning
INFCO sekretariaadi
t6rist. Infogrupi juht hr

Reinhold Welina (DIII{) tutvustas olulisemaid sihtgnrppe ning nende t6<itulemusi.

Sihtgrupil WSSN (World Standards Services Network) on valminud esimene kavand

dokumendist, mis kiisitteb soovitusi siisteemi arenguks. Sihtgrupp ISONET Thesaurus

tegeleb kahe tesauruse TIT ja ROOT harmoniseerimisega. ISONET Manuali kavand

saadetakse liihemal ajal arvamuskiisitlusele.
Suurt tiihelepanu ptriirab INFCO Rahvusvahelise Standardite Klassifikaatori

rakendamisele. 52 ISO liiget (sh ka EVS) kasutab juba ICS-i,23 liiget kavatseb seda

teha liihiajat, 34 liikme poolt on ICS t6lgitud rahvuskeelde.

INFCO poolt korraldati kiisitlus infokeskuste kohta (iiksuse suurus, osutatavad

teenused, tasulised teenused jne), mille tulemused kanti ette plenaaristungil. Tekkis

diskussion, kas peaks olema kehtestatud nduded standardiinfo teenuseid osutatavatele

tri6tajatele. Enamus osalejatest leidis, et selline nn piidevuse tunnistamine on vajalik.

Marketingi grupp (grupijuht Paul Howard, SAA) ptiiirab suurt tiihelepanu ISO

viiljaannete kidastamis- ja paljundusbiguse kaitsele ning hinnapoliitikale. Vaatluse all

on nii paberkandjatel kui elektoonilisel kujul viiljaantavad standardid.

t(olmanda INFCO tiitigrupi - siisteemide grupi ftuunes on tegeletud IT vahendite

kasutamise ktisimustega. Kuna grupi kiisitlusala langeb suures osas kokku ISO

Infotehnoloogia rakendamise strateegia grupi ITSIG kiisitlusalaga, otsustati INFCO

raames taoline tegevus peatada,kuid tehti ettepanek nimetada INFCO poolt ITSIG-i
INFCO esindaja (Susanna Vahtila, (SFS).

Endla Sandberg
Standardiosakonna juhataj a

STANDARDITE MOTE JA KASUTUS

Soome Standardiliidu SFS loal on tdlgitud SFS kiisiraamat 1 "Standardite mdte ja

kasutus", mille avaldame liihendatult liihemal ajal. Kiisiraariatu eesmiirgiks on anda

tildpilt standardimisest, selles osalemisest ning standardimise tdhtsusest ja
kasulikkusest.
Kiisiraamat on mOeldud neile, kes vajavad iildteadmisi standardimisest'

K?isiraamat sobib ka standardimise Opetamiseks ja p6hiteadmiste allikaks

standardimisest.
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Suviseks standardimisalaseks lugemiseks avaldeme ka Teatajas mdned peafiikid
krisiraamatu algusest.
Raamatu ilrnumisest teatame Teataja j drgnistes numbrites.

I MIS ON STAIIDARI)

1.1 Standardimise ajalugu

Inimene on piiritult loov ja leidlik. Uibi kogu ajaloo on ta arendanud uusi
eluvorme, mis sobiksid muutuvatesse keskkondadesse ja loodustingimustesse.
Inimesed on k6ikides kultuurides pidevalt niiinud vaeva luues uusi tiidvahendeid
ja meetodeid mis on teinud t6ii kergemaks ja vOimaldanud rohkem vaba aega.
Siin-seal on iiha niiha m6jukaid niiiteid tnhandeid aastaid tagasi elanud inimeste
leidlil&usest.
Egiptuse ptiramiidide, maia-indiaanlaste templite vdi Hiina miiiiri ehitamiseks
vajati muudki kui ldputult odavat orjatdiid: head organiseerimisviimet ja
si^ndardeid. Egiptuse piiramiide ehitades pandi tdhele, et t66 edeneb kiiremini
kasutades sama kuju ja suurusega
kive.
Kui ehitamisel hakati kasutama
pdletatud savitelliseid, mtiirati
tellise standardmddtmeteks
410 x 200 x 120 mm.
Uhesuuruseid telliseid oli v6ima-
lik kiiremini valmistada, lihtsam
toimetada ehitusplatsile ja laduda
miiiiri. Ilma selle
avastuseta ei oleks piiramiidid iialgi valminud ja siiilinud tiinapdevani.
Egiptuse tellise m66tmed olid siiski kasutusel vaid vdikesel alal Niiluse deltas -
tdnapdeva mdistes on see rahvusstandard, mis on kasutusel vaid iihes riigis.
Mujal Vahemere iimbruses erinesid m66tmed ja ehitised juba linnade l6ikes.
Kultuurid maailma eri paigus vaevalt teadsid iiksteise olemasolust. Siis kui nad
kohtusid, oli tagajiirjeks tavaliselt hiving, nagu sellal,'kui kohtusid eurooplased
ja Ameerika indiaanlased. Miirgi- ja siimbolisiisteemid olid nii erinevad, et
mdnesid kivisse raiutud kirjeldusi on suudetud m6ista vaid viimastel aastatel.
Vdhehaaval siiski vastastikune m6ju suurenes.

Arenev merendus, avastusretked ja ennek6ike kaubavahetus sundisid arendama
koos heakskiidetud m66tueid raskusi ja vahetusvahendeid. Uhised stimbolid
aitasid keelest ja keeleoskusest sdltumata osapooli teineteist m6ista.
Areng oli pikka aega aeglane. Veel 180b. aastal valmistati enamus tooteist
kohaliku turu jaoks. Juhul, kui mingi asi lagunes, valmistati uus osa algse tiiiibi
jiirgi ise v6i sepapajas.
Kokkusobivust ei osatud n6uda. Peenreguleerimiseks kasutati vasarat ja alasit
ning tti6 kestis seni kuni osad vastastikku sobisid.

Suurbritannias alanud ja 1800. a Soome levinud t66stuslik tootmine muutis
olukorra tiiielikult. Masstootmine eeldas iihesuguseid tooteid ja tagavaraosi.
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Tdtijaotus, spetsialiseerumine ja allhanked iile riigi piiride lisasid iihiste

miiliratluste kasutamise vaj adust

lnimeste loovus ja leidlikkus oli niiiid vaja suunata teisiti. Tehnikas, tootmises,

transpordis, kaubanduses ja tarbimises algas koosttid flEE, kus sdltumata

inimeste elupaigast, kultuurist ja keelest tuli teisi m6ista. Vajati tiipselt

mdiiratlerud m6isteid, tunnuseid ja siimbolei4 millel oli k6igile tlpselt sama

tiihendus.

1.2 Standardi miflratlus

Standardimine.on iihtsete reeglite koostamine ametivdimude, majanduselu ja

tarbijate elu kergendamiseks. Standardite abil suurendatakse toodete

kokkusobivust ja ohutust, kaitstakse loodust ja soodustatakse kodumaist ning

rahvusvahelist kaubandust.
Standardid koostatakse todrtihmades ja komiteedes k6igi asjaosaliste koost66na.

Tod tulemused avaldatakse dokumentidena, mis on k6igile kf,ttesaadavad.

Standard v6ib olla j6us iihes riigis, kuid tiha sagedamini koostatakse

rahvusvahelisi standardei4 mis kehtivad k6ikjal.
Standardid on olemuselt soovitused ja nende kasutamine on vabatahtlik.

Standardil on mitmeid m[dratlusi, mille alusel standardeil on jtirgmised

tunnused:

Standard on kirjaHk viljaanne, mis on kdigile kittesaadav.
Standard avaldatakse alati kirjatiku dokumendina, mis v6ib koosneda mdnest

lehest v6i sadadest lehtedest.

Ehkki standardis sisalduva avaldamine on tasuline, on standardi enda

kasutamine tasuta"

Standardi v6tab vastu. standardimisega tegelev valitsusasutus v6i organisatsioon

vdi muu tunnustatud organ.

Rahvusvahelise standardi v6tab vastu rahvusvaheline standardiorgarrisatsioon ja

see on avalikult kiittesaadav dokument.
Regionaalne standard on regionaalse standardiorganisatsiooni ja rahvusstandard

rahvusliku standardiorganisatsiooni poolt vastuvdetud avalikult kdttesaadav

dokument.
Kohalik standard on kasutusel m6ne riigi teatud geograafilisel alal.

Standardid koostatakse koostii iis j a koostamisel piiiitakse saavutada konsensust.

Standardid. koostatakse avatud tiltiriihmades, kuhu kutsutakse ametivdimu,

t66stuse, kaubanduse, tarbijate esindajad. Tihti on erbpooletute spetsialistidena

kaasatud ka iilikoolide ja uurimisasutuste esindajad.

Enne avaldamist palutakse standardi olemuse kohta arvamust kdigilt
osapooltelt, keda standardi sisu puudutab.

Standardi koostamisel piiiitakse arvesse vdtta k6igi osapoolte arvamust ning

lahendada vdimalikud vastasseisud.
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Alati ei saavutata tiiielikku iiksmeelt kuid eesmiirgiks on alati selline
iiksteisem6istuine, et tikski tiihtis osapool ei oleks pdhilistes asjades piisivalt eri
meelt.

Standard on mdeldud fildiseks ja korduvaks kasutuseks.

Lisaks standarditele on kasutusel ka tehnilisi eeskirju ja spetsifikaate.
Need erinevad standardeist selle poolesl et on m6eldud mingi piiratud riihma
nagu iihe effevdtte v6i ettev6tete riihma kasutuseks.

1.3 Standardite tiigid

Waterloo lahingus (1815) v6ideldi peremeheks olemise eest Euroopas. Juba
korra k6rvale t6rjutud Prantsuse keiser Napoleon oli p6genenud Elbe saarelt ja
kogunud uue armee.
Briisselist l6unapool olevas Waterloo kiilas ootasid inglased kuulsa viiejuhi
Wellingtoni juhtimisel.
Wellingtonil oli 67000 meestja 180 suurtiikki,
Napoleonil oli 72000 meest ja 246 suurtiikki.
Inglastel oli siiski iiletamatu relv, mis aitas vastu panna prantslaste survele seni
kuni marssal Bliicheri juhitav preislaste abi kohale j6udis. See salarelv oli -
standard.
Napoleon oli kuulus p6hjalike
teadmiste poolest
suurttikitehnikas. Tagantjiirele
v6ib vaid imestada, et
prantslased kasutasid kahuri-
tes eri suurusega miirske.
Kui iihel suurtiikipatareil
l6ppesid mtirsud, siis see ei
saanud kasutada teiste
patareide miirsuvarusid, vaid
oli mdngust viiljas.
See-eest inglased kasutasid standardsuurusega miirske nii, et mistahes miirsk
sobis mistahes suurtiikile. Nii oli v6imalik varusid tiiiendada ja miirske jiitkus ka
k6ige palavamatesse lahingukohtadesse.
Inglased vditsid lahingu - ja olid esimeste hulgas toomas standardimise
pdhim6tteid t6dstusiihiskonna kdigile aladele.
Sajandi algul loodud Briti Standardiinstitutsioon BSI on maailma vanim
rahvuslik standardiorganisatsioon.

Tiinaptievase standardite klassifikatsiooni jtirgi kasutasid inglased tootestandardi
jiirgseid miirske.

Tootestandardeis miiiiratletakse n6uded mida toode vdi tooteriihm peab tditma, et
nad sobiksid eesmEirgiga.
N6uded v6ivad puudutada m66trneid, konstnrktsiooni, koostist, vastupidavust ja
ohutust.
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Tdnapdeval arvestatakse standardites ka toote ja selle valmistamisega p6hjustatud
m6jusid loodusele.
Tootestandard v6ib puudutada nii kaupu kui teehuseid.
Samuti nagu kaubatooteid, nii v6ib ka erinevate teenuste tootmist ja omadusi
mtiiiratleda, et toode vastaks v6imalilult paremini talle esitatud n6uetele.

Teenusestandardeid v6ib koostada niiiteks pesulate, hotellide, transpordi,
autoremondi, infovahetuse, kindlustuse, pangatoimingute ja kaubanduse jaoks.

Protsessistandard sisaldab iiksikasjalisi juhiseid tootmisprotsessist ning toorainete ja
komponentide omadustest.
Protsessistandardid sisaldavad m6nikord ka miiilratlusi sellest. kuidas korraldada toote
hooldust.

K6ige laiem rakendusala on pdhistandardeil, mis miiiratlevad m66tmisi, mdisteid,
tunnuseid ja tingtiihiseid.

Vanimad m66fiihikud tuginesid sageli kehaosade normaalsele suurusele (niiiteks
jalg, toll, kiiiinar, vaks, siild).

Esimene iihiselt heakskiidetud m66tesiisteem, so meetersiisteem siindis
Prantsuse revolutsiooni jiirel 1790-1791ja v6eti Soomes kasutusele 1891.a.
Kui pikkuse pdhietaloni kujutavad plaatinast valmistatud prototiiiibid osutusid
ebatiipseteks, siis 1983.a kehtib miiiratlus, mille kohaselt I meeter on selline
pikkus, mille valguskiir liibib vaakuumis 11299792458 sekundiga.

Kavandamisstandardid v6ivad sisaldada mdiiratlusi toote ja toodangu
kavandamisest, toodangule ja tiiiitingimustele esitatavatest n6uetest jne.

Ohutusstandarditega piiiitakse tagada toote ohutus inimestele ja kogu iimbrusele.
Elektriseadmeid puudutav standard peab miiiirama, et seade peab olema ohutu
isegi siis, kui seda kasutatakse n6uetevastaselt niisketes tingimustes.
Eriti on m6eldud laste ohutusele niit standardis, mis mii.irab millal televiisor
v6ib iimber minna, kui selle otsa ronitakse. Soome standardi jiirgi jalandiga
teieviisor ei tohi timber minna isegi siis, kui seda on kallutatud 10o.

Sdnavarastandardid sisaldavad mdistete miiiiratlusi ning tiiiendavaid selgitusi, pilte,
n?iiteid jne.

Katsetusstandardid sisaldavad mdiiratlusi toodete katsemeetoditest. Tiiiendavalt on
sageli tingimusi niiiteks ntiidiste valiku p6him6tetest ja analiiiisil kasutatavatest
statistiliste meetodite tulemustest.

Elektriseadme standardijiirgre laborikatse sisaldab tihti "niiske toaoo, kus seade
on teatud aja troopilistes tingimustes. Katse ajal ja selle jiirel ei tohi tekkida
elektrildogi ohtu. Mdnedel toodetel mS6detakse niiskuse ja veepritsmete
kindlust nii, et seadmele piserdatakse teatud aja jooksul vett. Katse jiirel peab
seade olema tiiiesti tir6korras ja ohutu. Ise tehtud katse v6ib siiski olla eluohtlik!

Liidesestandardeis miifiratletakse toodete ja siisteemide iihendamiskohtade
kokkusobivust puudutavad n6uded.
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l-iigitusstandardid sisaldavad loetelusid nende toodete, meetodite v6i teenuste
ornadustest, r'nilledest on vaja esitada viiiirtusi v6i muid andmeid.
Standardid erinevad veel selle poolest, kas peardhk on tootmismeetodil v6i
ldpptoodangu omadustel. Kui rdhk on meetodil ja tootmisprotsess on tiipselt
re g u I eeritud, s ii s uue tehno loo gia kasutuselevOtt aeglustub.
Tootmismeetoditele suunatud eeskirju on samuti kerge kasutada impordi ja
konkurentsi piiramiseks koduturul.
Uuemates standardites ongi tavaline, et miiiimtakse vaid need omadused, milliseid
soovitakse tootel niiha. Valmistaja otsustada jnetakse see, millise tootmisprotsessi abil
ldpptulemus saavutatakse.

CEN UI]DISED
CEN-i uus president on Alain Perroy -'
Uueks CEN presidendiks valiti kolmeks aastaks ,
prantslane hr Alain Perroy, kes loodetavasti toob
CEN-i keskkonnajuhtimise j a kvaliteeditagamise
kogemusi.
Prantsusmaal Rh6ne-Poulenc'i Tervise, ohutuse
ja keskkonnagrupi asepresidendina tiidtas hr
Perroy viilja firma HS&E standardile EN ISO.
I 400 I vastava juhtimisstisteemi.
Ta on Grupi kvaliteedidirektor. Grupp on vilja
andnud tile 100 EN ISO 900119002 vastavussertifikaadi rohkem kui 250-le ettev6ttele
Euroopas, P6hja- ja L6una-Ameerikas ja Aasia Vaikse ookeani piirkonnas.
Hr Perroy tegevusest olulisema osa moodustas Rh6ne-Poulenc'i esindamine ICCA-s
(International Council of Chemical Associations), CEFIC-is (CEN-i assotsieerunud

liige European Chemical Industry Councit) ja LQRA (Lloyds Register Quality
Assurance Ltd). Hr Perroy oli ka AFNORi Keskkonna strateegilise jiirelvalve
komitee esimees.
Hr Perroy on stindinud 1946. aastal. Saanud hariduse Pariisi Poliitehnilises instituudis.
Ta on abielus, nelja lapse isa. Huvialadeks on purjetamine, bridZ ja klassikaline
muusika.

TC 17 Teras
ISO 13664:1997 Seamless and welded steel tubes

Magnetic particle inspection of
detection of laminar imperfections

for pressure purposes--
the tube ends for the

?-2



ISO 13665:1997 Seamless and welded steel tubes for pressure purposes--
Magnetic particle inspection of the tube body for the
detection of laminar imperfections

TC 22 Maantees6idukid
ISO 65 l8- | : 1997 Road vehicles-- Ignition systems-- Part I: Vocabulary
ISO 11842:1997 Road vehicles- Comparison of statutory photometric

requirements in various countries for lighting devices
TC 27 Tahked mineraalkiitused
ISO925:1997 Solid mineral fuels- Determination of carbonate carbon

content-- Gravimetric method
TC 3l Rehvid. velied ia ventiilid
ISO 3877-l:1997 Tyres, valves and tubes-- List of equivalent terms-- Part l:

Tyres
ISO3877-2:1997 Tyres, valves and tubes-- List of equivalent terms-- Part2:

Tyre valves

TC 48 Labori klaasn6udjaaparatuur
ISO4785:1997 Laboratory glassware-- Straight-bore glass stopcocks for

general purposes
ISO 4798.1997 Laboratory glassware-- Filter funnels
ISO 12771:1997 Plastics laboratory ware-- Disposable serological pipettes
ISO 12772:1997 Laboratory glassware-- Disposable microhaematocrit

capillary tubes
TC 54 Eeterlikud 6lid
ISO 3761:1997 Oil rosewood, Brazilian type [Aniba rosaeodora Ducke var.

amazonica Ducke or Aniba parviflora (meissner) Mezl
ISO 9909:1997 Oil of Dalmatian sage (Sawia officinalis L.)
ISO | 0 I | 5:1997 Oil of tarragon (Artemisia dracunculus L.), French type
TC 6l Plastid
ISO 3344:-1997 Reinforcement products-- Determination of moisture

content
1504586-2:1997 High-pressure decorative laminates- Sheets made from

thermosetting resins-- P art 2: Determination of properties
TC 83 Spordi-japuhkevarustus
ISO I ll 10:1997 Winter-sports equipment- Test devices for the setting of

the functional unit ski/boot/binding- Requirements and
tests

TC 98 Ehituskonstruktsioonide arvutamise alused
ISO 12491:.1997 Statistical methods for quality control of building materials

and components
TC 102 Rauamaasid
ISO 13313:1997 hon ores-- Determination of sodium content-- Flame

atomic absorption spectrometric method
TC 106 Stomatolooeia
ISO7493:1997 Dental operator's stool
ISO 13294:1997 Dental handpieces- Dental airmotors
TC 108 Mehaaniline vibrasioon ja l<iOeid
150263l-l:.1997 Mechanical vibration and shock-- Evaluation of human

exposure to whole-body vibration-- Part l: General
requirements

ISO 5808:1997 Mechanical vibration and shock-- Human exposure--
Vocabulary

TC l2l Anesteesia- ia hingamisaparatuur
ISO 7767:1997 Oxygen monitors for monitoring patient breathing

mixtures-- Safety requirements
TC l3l Hiidraulikasiisteemid
ISO 6263:1997 Hydraulic fluid power- Compensated flow-control valves--

Moulting surfaces
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TC 138 Plasttorud. +oruliitmikud ja +orustikuarmatuurid voolavale keskkonnale

TC l7l Dokumentide ia kujutiste salvestuse nine kasutuse mikroqraafiline ja optiline miilu
ISOITR 102@/Amdl:1997 Amendment I to ISO/TR 10200:1990
TC 173 Kehapuueteea inimeste tehnilised abivahendid ia siist€€mid
ISO7l76-16:1997

ISO 13478:1997

ISO 13479:1997

TC 183 Vase-. plii- ja singimaaeid ia -kontsentaadid
ISO 12744:1997

TC | 88 Viiikelaevad
ISO I l 105:1997

JTC l Infbtehnolooeia
ISO 8473-5:1997

IS O/IEC 9834- I /Amd | :1997
ISO/IEC ISP 1207 l- I : 1997

ISO/IEC ISP 1207 l-2:1997

ISO/IEC ISP 1 207 1-3: 1997

Thermoplastics plpes for the conveyanoe of fluids-
Determination of resiscance to rapid crack propagation
(RCP)-- Fullscale test (FST)
Polyolefin pipes for the conveyance of fluids-
Determination of resistance to crack propagation-- Test
method for crack propagation- Test method for slow crack
growth on notched pipes (norch test)

Wheelshairs-- Resistance to ignition of upholstered parts-
Requirements and test methods

Copper, lead and zinc sulfide concentrates-- Experimental
methods for checking the precision of sampling

Small craft- Ventilator of petrol engine and/or petrol tank
compartrnents

Information technology- Protocol for providing the
connectionless-mode network service: Provision of the
underlying service by ISDN circuit-switched B-channels
Amendment I to ISOIIEC 9834-1:1993
Information technology- International Standardized
Profile FCG-nnn* Computer graphics Metafile interchange
format- Part l: FCGII-- Basic Scientific and Technical
graphics (BST)
Information technology- International Standardized
Profile FCG-nnn- Computer graphics Metafile interchange
format- Part 2: FCC23-- Advanced Scientific and
Technical graphics (AST)
Information technology- International Standardized
Profile FCG-nnn-- Computer graphics Metafile interchange
format-- Part 3: FCG32-- Advanced Presentation and
Visualization- Model Profi le
Information technology-- International Standardized
Profile FCG-nnn-- Cornputer graphics Metafile interchange
format- Part 4: FCG33-- Advanced Presentation and
Visualization (APV)
Information technology- Coding of multimedia and
hypermedia information-- Part 5: Support for base-level
interactive applications
Information technology- Programming languages, their
environments and system software interfaces--
Programming language ISLISP
Information technology- DXL: Diagram exchange
Language for tree-stuctured charts
Information technology- Telecommunications and
information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network- Specification, functional model and
information flows-- Advice of charge supplementary
services
Information technology-- Telecommunications and
information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network- Interexchange signalling protocol--
Advice of charge supplementary services

IFO/IEC ISP l2O7 | -4:1997

ISOffiC 13522-5:1997

ISO/IEC 13816:1997

ISO/IEC 14568:1997

ISO/IEC 15049:1997

ISO/IEC 15050:1997
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ISO/IEC 15051:1997

ISO/IEC 15052:1991

ISOIIEC 15053:1997

ISO/IEC 15054:1997

ISO/IEC 15055:1997

ISO/IEC 15056:1997

ISO/IEC 15145:1997

CISPR/D/ I 43|FDIS: I 997

IEC 60050(723):1997

IEC 60079-5:199?

IEC 60191-5:1997

IEC 60238 : 19961 Amdl : 1997

Information technology-- Telecommunications and

information exchange between systems-- Private Integrated
Services,Network- Specification, functional model and

information fl ows-- Recall supplementary service

Information technology-- Telecommunications and

information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network-- Interexchange signalling protocol--
Recall supplementary service
Information technology- Telecommunications and

information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network- Specification, functional model and

information flows-- Call interception additional network
feature
Information technology- Telecommunications and

information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network* Interexchange signalling protocol--
Call interception additional network feature
Information technology-- Telecommunications and

information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network- Specification, functional model and
information flows-- Transit counter additional nstwork
feature
Information technology-- Telecommunications and
information exchange between systems-- Private Integrated
Services Network- lnterexchange signalling protocol--
Transit counter additional network feature
Information technology- Programming languages--
FORTH

JIIT.]NIS SAADT]D IEC STANDARDID

Revision of CISPR Publication 12- Limits and methods of
measurement of radio disturbance characteristics of
vehicles, motorboats, and spark-ignited engine-driven
devices
International Electronical Vocabulary- Chapter 723:
Broadcasting: Sound, television, data
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres-- Part 5:
Powder filling "q"
Mechanical standardization of semiconductor devices--
Part 5: Recommendations applying to integrated circuit
packages using tape automated bonding (TAB)
Amendment 1: Edison screw lampholders

Kehtetu ISO standard Asendus Tehniline Komitee

ISO 263 l-3: 1985 ISO 2631-l:1997 ISO/TC IO8

ISO 4573:1978 ISO 11376:1997 ISO/TC 6l
ISO 8802-7:1991 ISO/IEC JTC I

ISO 10120:1991 ISO 1889:1997 ISO/TC 6l
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IEC 60239:1997

I8C60254-l:1997

IEC 6 | | 67 : 19921 Amd2: 1997

IEC 61189-l:1997

IEC 6 | I tt4: | 993/Amd2:1997
IEC 6 l 199: 1993/Amdl : t997

IEC6l238-2:1997

IEC 61300-2-14:1997

IEC 61300-2-39:1997

IEC 61300-3-3:1997

IEC 61300-3-9:1997

IEC 61300-3-19:1997

IEC 6l3OO-3-25:1997

IEC 61300-3-26:1997

IEC 6l319-2:1997

LEC 61326:1997

IEC 61335:1997

IEC (t1374:1997

IEC 61453:1997

IEC 61467:1997

IEC 6 | 549: 19961 Amdl:1997
IEC 61586:1997

26

Nominal dimensions of cylindrical machined graphite
electrodes with threaded sockets and nipples for use in
electric arc furnaces
Lead-acid traction batteries- Part l: General requirements
and methods of test
Amendment 2: Metal halide lamps
Test methods for electrical materials. interconnection
structures and assemblies-- Part l: General test methods
and methodology
Amendment 2: Bayonet lampholders
Amendment l: Single-capped fluorescent lamps- Safety
specifications
Compression and mechanical connectors fbr power cables
with copper or aluminium conductors-- Part 2: Terminal
lugs for power cables to fit equipment up to and including
I kV- Overall dimensions
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part2-14: Tests-- Maximum input power
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Para2-39i Tests-- Susceptibility to external magnetic fields
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part 3-3: Examinations and measurements-- Monitoring
change in aftenuation and in return loss (multiple paths)
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part 3-9:. Examinations and measurements-- Far-end
crosstalk
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part 3-19: Examinations and measurements-- Polarization
dependence of return loss of a single-mode tibre optic
component
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part 3-25: Examinations and measurements--Concentricity
of the fenules and feirules with fibre installed
Fibre optic interconnecting devices and passive
components-- Basic test and measurement procedures--
Part 3-26: Examinations and measurements-- Measurement
of the angular misalignment between tibre and tbrrules
il(es
Interconnections of satellite receiving equipment-- Part 2:
Japan
Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use-- EMC requirements-- Part l: General
requirements
Nuclear instrumentation-- Bore-hole apparatus fbr X-ray
fluorescence analysis
Overvoltages in traction supply systems
Nuclear instrumentation-- Thallium activited sodium iodide
detector systems for assay of radionuclides-- Calibration
and usage
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above
1000 V-- AC power arc tests on insulator sets

Amendment l: Miscellaneous lamps
Estimation of the reliability of electrical connectors



JT]T]NIS SAADT]D CEN STANDARDID JA
KAVANDID

TC 15 Siseveelaevad
EN l914:1997 Inland navigation vessels-- Ship boats

TC 38 Puidu ia puitmateiali vastupidavus

ptSN f Ola-:,iggZ Wood preservatives-- Creosote and creosoted timber--

Methods of sampling and analysis-- Part 3: Determination

of the benzo(a)pyrene content of creosote

TC 58 Gaasipdletite ohutus- ja kontrollseadmsd
burners and burning

IEC 61624:1997

IEC 61843:1997

prEN 1854:1997

TC 69 Ttidstuslikud torustikuarmatuurid
prEN736-2:1997

TC 98 T6steplatvormid
prEN 1398:1997
TC l2l Keevitus
prEN 1599:1997

prEN 1600: 1997

prEN 1668:1997

prEN l7l2:1997

prEN 12062:1997

TC 129 Ehitusklaas
prEN 1748-l:1997

prEN 1748-2:1997

TC 132 Alumiinium ja alumiiniumsulamid
EN 586-l:1997

EN 755-2:1997

prEN 1706:1997

prEN l7l5-1:1997

TC 133 Vask-ja vasesulamid
prEN 12861:1997

Guidance on the development of lists of maximum

allowable temperatures for polymeric compounds used in
electrical equipment
Measuring method for the level of intermodulation
products generated in a gyromagnetic device

Pressure sensing devices for gas

appliances

Valves-- Terminology-- Part 2: Definition of components

of valves

Dock Levellers

Welding consumables- Covered electrodes for manual

metal arc welding of creep-resisting steels - Classification

Welding consumables- Covered electrodes for manual

metal arc welding of stainless and heat resisting steels--

Classification
Welding consumables-- Rods, wires and deposits for
tungsten inert gas welding of non alloy and fine grain

steels-- Classifi cation
Non destuctive examination of weids-- Ultrasonic

examination of welded joints-- Acceptance levels

Non-destructive examination of welds-- General rules for
metallic materials

Glass in building- Special basic products-- Part l:
Borosilicate glasses

Glass in building- Special basic products-- Part 2: Glass

ceramics

Aluminium and aluminium alloys-- Forgings- Part l:
Technical conditions for inspection and delivery
Aluminium and aluminirim alloys-- Extruded rod/bar, tube

and profiles-- PartZ: Mechanical properties
Aluminium and aluminium alloys-- Castings- Chemical
composition and mechanical properties
Aluminium and aluminium alloys- Drawing stock-- Part 1:

General requirements and technical conditions for
inspection and delivery

Copper and copper alloys- Scrap
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TC 135 Teraskonstruktsioonide valmistamine ia paigaldamine

r v r -r+ prasr- Jt teKStlllkSttgd
prEN 669:1997

prEN 670:1997

prEN 1399:1997

prENV IWO-2:1997

prENV lO9O4:1997

TC 136 Spordi-. mtineuviiliakute- ia muu puhkevarustus
prEN I176-7:1997

prEN I177:1997

TC 139 Vnrvidialakid
prEN ISO 1514:1997
TC 144 P6llu- ia metsatiiOtraktorid jm masinad
EN 709:1997

EN 836:1997
EN 836: 1997lprAl:1997
TC I 55 Plasttorustikud ja kanalisatsioonisiisteemid
prEN I l l5-l:1997

prEN I l15-2:1997

prEN I l15-6:1997

prEN 1227:1997

prEN l40l-l:1997

TC 163 Sanitaarseadmed
prEN 695:1997
TC 170 Oftalmolooeilineoptika
prEN ISO 10338:1997

TC 172 Puitrnass. paber ia papp

prEN ISO 14889:1997

TC 175 Umamuitja saepuit
prEN l3l5-2:1997
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Resilient floor coverings-- Determination of dimensional
stability of linoleum tiles caused by changes in atmospheric

humidity
Resilient floor coverings- ldentification of linoleum and

determination of cement content and ash residue
Resilient floor coverings* Determination of resistance to
stubb€d and burning cigarettes

Execution of steel structures-- Paft 2: Supplementary rules

for cold formed thin gauge members and sheeting
Execution of steel structures-- Part 4: Supplementary rules

for hollow section lattice structures

Playground equipment- Part 7: Guidance on installation,
inspection, maintenance and operation
Impact absorbing playground surfacing- Safety

requirements and test methods

Pains and varnishes-- Standard panels for testing

Agricultural and forestry machinery- Pedestrian controlled
tracto$ with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor
hoes with drive wheel(s)-- Safety
Garden equipment-- Powered lawnmowers-- Safety

Garden equipment- Powered lawnmowers-- Safety

Plastics piping systems for underground drainage and

sewerage under pressure-- Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)--
Part 1: General
Plastics piping systems for underground drainage and

sewerage under pressure-- Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)--

Part 2:Pipes with flexible, reduced articulation or rigid
joints
Plastics piping systems for underground drainage and

sewerage under pressure-- Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)--
Part 6: hactices for installation
Plastics piping systems-- Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) pipes-- Determination of the long-term
ultimate ring deflection under wet conditions
Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage-- Unplasticized poly(vinyl
chloride)(PVc-U)-- Part l: Requirements for pipes, fittings
and the systems

Kitchen sinks- Connecting dimensions

Optics and optical instruments-- Contact lenses--

Determination lenses-- Determination of curvature (ISO

10338:1996)

Ophthalmic optics-- Spectacle lenses-- Fundamental
requirements for uncut finished lens (ISO/DIS
14889:1997)

Dimensional classification - Pan 2: Softwood round timber



'lC 194 Toidusa kokkupuutuvad n6ud
IIN I llt4: 1997

prEN 12720:1997

prRN 12721:1997

prEN 12722:1997

'l'C 201 Nahk- ia tehisnahktoodete ning jalatsite-ma$nadJQhulgt

'l'C 179 Gaasikiitusel tiititavad 6hupuhurid
prEN 778:1997

prEN 930:1 997

prEN t)3l:lL)97

'l'(l 202 Vllutiidstuse tnasinad
ptDN 7lll:19()7

'l'C 207 Mtt(tbel
l:N -5lt I -l:lL)L)1

'l-C 209 Tsink ia tsinqisulamid
prEN 1774:1997

'lC 2ll Akustika
prEN ISO 3tl9-7:1997

prEN ISO I l6tttl-l : 1997

l-C 2 l-5 Hinsamis- ja anesteesiaaparatuur
I1N 794- l:1997

IiN 794-2: 1997

'l'C I llt Kurrrrni- ia plastvoolikt4!
l]N l36l : 1997

'lC 230 Veeanaliii.is
prEN ISO 10253:1997

TC 233 Biotehnolooeia
prEN 12305:1997

prEN 12306:1997

Domestics gas-fired forced convection air heaters tbr space

heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a

fhn to transportation of combustion air/or combustion
products

Materials and articles in contact with tbodstufls-- Test
methods for translucency of ceramic articles
Furniture-- Assessment of surface resistance to cold liquids
(ISO 421l modified)
Furniture-- Assessment of surf'ace resistance to wet heat
(ISO 421l-2 modified)
Furniture-- Assessment of surtace resistance to drv heat
(ISO 421 l-3 modified)

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines-- Roughing, scouring, polishing
and trimming machines-- Safety requirements
Footwear manufacturing machines-- Lasting machines--

Saf'ety rcquirements

Safety requirements for foundry moulding and coremaking
machinery and plant and associated equipment

Outdoor furniture- Seating and tables fbr camping,
domestic and contract use-- Part l: General sat'ety

requirements

Zink and zinc alloys-- Alloys fbr fbundry purposes-- Ingot
and liquid

Acoustics-- Ref'erence zero for the calibration of
audiometric equipment-- Part 7: Reference threshold of
hearing under free-field and diffuse-field listening
conditions (ISO 389-7: 1996)
Acoustics-- Recommended practice for the desi-un of lclw-

noise machinery and equipment-- Part l: Planning (ISO/TR
I 1688-l:1995)

Lung ventilators-- Part l: Particular requirentents tirt'

critical care ventilators
Lung ventilators-- Part 2: Particular requit'ements lirr ltotnc
care use

Rulrber hoses and hose assenrblies firl ll iati<in fuel

handl i ng- Specification

Water quality-- Marine algal growtlr inhibition test with
Skeletonema costantum and Phaeodactylum trtcornutum
(ISO 10253:1995)

Biotechnology- Modified organisms lbr applicatron in the

environment-- Guldance for the sampling strengies tbr
deliberate releases of genetically modified plants

Biotechnology-- Guidance for quality control of diagnostic
kits used in agriculture, plant and animal pest and disease
control and environmental contamination
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prEN 12306:1997 Biotechnology- Large-scale process and production--
, Guidance for good practice, procedures, training and
control for personnel

TC 248 Tekstiil ia tekstiilitooted
prEN 12127:1997 Textiles- Fabrics-- Determination of mass per unit area

using small samples
TC 250 Eurokoodid ehituses
prENV 1992-4:1997 Eurocode 2: Design of concrete structures-- Part 4: Liquid

retaining and containment structures
prENV 1997-2:1997 Eurocode 7: Geotechnical design- Part2: Design assisted

by laboratory te.sting
prENV 1997-3:1997 Eurocode 7: Geotechnical design- Part 3: Design assisted

by field testing
prENV 1999-l-l:1997 Eurocode 9: Design of aluminium structures-- Part l-l:

General rules-- General rules and rules for buildings
prENV 1999-l-2:1997 Eurocode 9: Design of aluminium structures-- Part l-2:

General rules-- Structural fire design
prENV 1999-2:1997 Eurocode 9: Design of aluminium structures-- Part 2:

Structural susceptible to fatigue
TC 251 Meditsiiniinfo
ENV 12610:1997 Medical informatics- Medical products identification
ENV 126ll:1997 Medical informatics- Categorical structure of systems of

consepts-- Medical Devices
ENV 12612:1997 Medical mformatics-- Messages for the exchange of

healthcare administrative information
TC 275 Toiduainete analiiiis. Horisontaalmeetodid
EN 12014- l: 1997 Foodstuffs-- Determination of nitrate and/or nitrite content-

- Part l: General considerations
EN l2Ol4-2:1997 Foodstuffs- Determination of nitrate and/or nitrite content-

- Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate
content of vegetables and vegetable products

EN | 20 l 4-5: I 997 Foodstuffs- Determination of nitrate and/or nitrite content-
- Part 5: Enzymatic determination of nitrate content of
vegetable-containing food for babies and infants

prEN 12829:1997 Surface active agents-- Preparation of water with known
calcium hardness (ISO 2174:1980 modified)

TC 278 Maanteetransport ja selle jiilgimisautomaatika
prENV 12253:1997 Road Transport And Traffrc Telematics (RTTT)

tDedicated Short Range Communication (DSRC)-- Physical
Layer using Microwave at 5.8 GHz

prENV 12313-2:1997 Traffic and Traveller Information (TfI)-- TTI Messages
via Traffic Message Coding- Part 2: Event and
Information codes for Radio Data System-- Traftic
Message Channel (TMC)

prENV 12834:1997 Road Transport and Traffic Telematics (RTTI)--
Dedicated Short-Range Communication (DSRC)
Application Layer

TC 282 Veeldatud maaeaasi kasutus-ia tootmisseadmed
EN 1473:1997 Installation and equipment for liquefied natural gas--

Design of onshore installations
EN 1473:1997 Installation and equipment for liquefied natural gas--

Design of onshore installations
prEN 12065:1997 Installations and equipment for liquefied natural gas--

Testing of foam concentrates designated for generation of
medium and high expansion foam and of extinguishing
powders used on liquefied natural gas (LNG) fires

prEN 12066:1997 Installations and equipment for liquefied natural gas--
Testing of insulating linings for liquefied natural gas

impounding areas
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TC 287 Geoeraafiainfo
prENV 12160:1997

ISOITC I l8 Kompressorid. pneumotdiiriistad ia -masinad
prEN ISO 8662-8:1997

prEN ISO 8662-12:1997

ISOITC 196 Looduskivi
pTENISO 10993-16:1997

Geographic information- Data description-- Spatial' schema

Hand-held portable power tools-- Measurement of
vibrations at the handle- Part 8: Polishers and rotary,
orbital and randorn orbital sanders (ISO/DIS 8662-8:1996)
Hand-held portable power tools-- Measurement of
vibrations at the handle- Part 12: Sawn and files with
reciprocating action and saws with ratoting or oscillating
action (IS O/DIS 8662- 12: 1997 )

Biological evaluation of medical devices-- Part l6:
Toxicokinetic study design for degradation products and
leachables (ISO/DIS 10993-1 6: 1997 )

EESTI STAI\DARDITE KAVAI\DID

50 EVS 734 Televisiooniringhiiiilingusiisteem. Analoogsiisteemi
pdhiniiitajad

4A EVS 733 Seaduslikud m66tiihikud, nende nimetused ja tiihised

Eesti standard "Seaduslikud m66t-
iihiku4 nende nimetused ja tiihised"
kavand on koostatud liihtuvalt
MSdteseadusesest (RT I 1994 7I
1224).
Standardi kavandi algvariandi koostas ja
esitas I995.a. l6pul Standardiameti
meholoogiaosakonnale standardi ISO
1000:1992 tdlkena hr V.Vabson Riigi
Metroloogiakeskusest.' Standardiameti
metroloogiaosakonnas dr Olev
Mathieseni (tol korral SWIIDAC, niitid
konsultatsioonifirma OLMAK Rootsis)
osalusel toimunud arutelu kiiigus
otsustati loobuda ISO 1000 otset6lkest

ning kasutada standardi koostamise alusena vastavaid eurodirektiive 80/181|EEC ja
85 I I IEEC. P6hjused olid jiirgmised:
- ISO 1000 on kirjeldav-soovitusliku iseloomuga, lisas hulga niiiteid toov dokument,
mille otseiilevStt eeldanuks erald i M66ttihikuseaduse koostamist;
- vajadus eristada ja piiritleda kohustuslikke mObtiihikuid ning nende kasutusala
(m66tevahendid, m66tnnised ja mSdtetulemused majandustegevuses, tervishoius,
ohutuse tagamine, ametlik asjaajamine);
- vajadus harmoniseerida Eesti seadusandlust ja sellest tulenevaid dokumente Euroopa
Liidu dokumentidega. See lihtsustab edaspidi, kui "New Approach'i" raames
vormistatakse kaks eelnimetatud eurodirektiivi uue dokumendina, viimatimainitu
iilevdttu eesti Oigusaktina.
Liihtudes Mddteseaduse $2 punktist 3 sisaldab kavand tiiiendava peattiki "Uhikute,
nende nimetuste ja tiihiste kirjaviis" (ptk. 5), milles on kasutatud ISO 3L-0:1992 ja
EVS 4:1994 siitteid (vt. kavandi lisa A).
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Kavandi ldppvariandis ei ole arvestatud Riigi Metroloogiakeskuse sooviga kasutada
termini "(fiiiisikalise suuruse) pdhiiihik" asemel terminit "baastihik". Riigi
Metroloogiakeskus p6trjendab soovi viiitegao et ingliskeelsetes tekstides kasutatakse
kahte terminit - "base unit" ja "fundamental unit" - mille vasteteks oleksid "baastihik"ja "p6hitihik". Nende arvates seostub "fundamental unit" fiiiisikast tuntud 3
dimensiooniga L, M ja T. Rahvusvaheline s6naraamat "International Vocabulary of
Basic ad General Terms in Metrology" (liih.VIM) miiiratleb ainult termini "base unit"
ning VIM'i koostanud toogrupi liikmete prof. V.Kochsiek'i (PTB, Saksamaa) ja dr
O.Mathiesen'i seletuse jiirgi on inglise keele keskkonnas "base unit" ja "fundamental
unit" kiibel siinoniitimidena inglise, p6hja-ameerika, austraalia jt keeleisedrasuste
kaudu. Terminid "p6hiiihik" ja "pdhisuurus" on eesti metroloogiaalases
terminoloogias kiiibel juba mitu aastakiimmet just selles tdhenduses, millise miiiiratleb
VIM p l. 13 ja 1.3 ("base unit" ja "base quantity"), sh ka standardis ENSV VST 497-81
"Metroloogia. P6him6isted. Terminid ja mddratlused". Termin "p6hiiihik" sisaldub ka
"Eesti kirjakeele seletuss6naraamatus" (IV k6ite 4. vihik); lisaks annab sama
sdnaraamat s6na "baas " siinoniiiimiks "pbhi",
Eeltoodut arvestades ei pea koostajad 6igeks uue, v6drapiirase termini kasutuselevOttu
ka rnitte paralleelvormina.
Tekstis on jiietud keeleekspertiisiks kiisimiirgiga tlihistatult mSned iihikute nimetuste
paralleelvormid. Oleks vaja pdhimdttelist otsust, kas "paskal" v6i "paskaal"; "b6kere1"
vdi "bekerell"; "goon" v6i "gon"; "baartt vdi "bartt jt.

Aiti V6rk
Metroloogia- j a akrediteerimisosakonna
peaspetsialist
Kavanditega tutvuda ja arvamusi avaldada saab standardiosakonnas.

uUticTIE SAABUNUD

EVS-EN 126:1997 Gaasitarvitite multiregulaatorid
EVS-EN 437:1997 Katsetamisgaasid. Proovir6hud. Tarvitite kategooriad 108.-
H innad sis aldavad laiibemalcsu.

NB! Seoses puhkustegu ei toimu stundardite mililki
I. juulist 8. augustini.

JUUNIS ON STANDARDIAMETI POOLT REGISTRISSE
KAi\TUD

163.-

0r 06 97
0r 06 97
0r 06 97
05 06 97

EE 0t279079 TS 04-97
EE 10055930 ST 13:97

EE 10114118 TS l-97

EE 10170878 TS 1-97
EE 35036632 TS 16-97
EE 3s036632 TS 16-97

Kfilmutatud kalajiiiitmed loomasd6daks 06 06 97
Veekindel puiduliim VKL. Tehnilised nduded ka
katsetamine 01 06 97
Elektrilise ktitte, aurugeneraatori ja massaZiseadmega
vannid ja du5ikabiinid
Tuletbkke uksed
Kange vein o'Kosmos"

Musts6stramaitseline Liiwi viin
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Anne Laimeb
Standardiosakond

MetrolooglaJa akre-
diteerlmlse osak.
Tehniline osakond
Raamatukogu

Aru 10
Tallinn EE0003

492021
492020
492021

498890
493il1
493532


