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Vastavushindamine &
rahvusvaheline kaubandus

ETTEKANDE SISU:

 Vastavushindamise ja akrediteerimise olemus

 Vastavushindamis- ja akrediteerimisasutused 
ning nõuded neile

 Akrediteerimis- ja vastavushindamistulemuste
mitmepoolne tunnustamine

 Vastavushindamise roll rahvusvahelises 
kaubanduses ja EL siseturul 
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Vastavushindamine

 Vastavushindamine – menetlus, mille eesmärk on 
tõendada toote, protsessi, teenuse, süsteemi, isiku 
või asutuse vastavust määratletud nõuetele 
[Toote nõuetele vastavuse seadus, TNVS, § 4]

 Vastavushindamisasutus – asutus, kes teeb 
vastavushindamise toiminguid, sealhulgas 
kalibreerimist, katsetamist, sertifitseerimist või 
inspekteerimist

Märkus: Akrediteerimisasutus ei ole vastavushindamisasutus!
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Vastavushindamistegevused

Toote vastavushindamine hõlmab:

� Mõõte- ja katseseadmete metroloogiline kontroll 
(kalibreerimine või taatlemine)*

� Toote katsetamine

� Toote inspekteerimine

� Tootjapoolne vastavustõendus (-avaldus)

� Toote sertifitseerimine

* Metroloogilise kontrolli eesmärk on tagada mõõtetulemuse jälgitavus

SI-ühikuni (st usaldatavus)
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Kalibreerimine ja taatlemine
Kalibreerimisel kalibreerimislabor:
 määrab kindlaks seose kalibreeritava mõõtevahendi näitude ja

etaloni näitude vahel, arvestades kaasnevaid mõõtemääramatusi  
 koostab kalibreerimisprotokolli, kus on toodud

 kalibreeritud mõõtevahendi ja etaloni näidud mõõtesuuruse 
konkreetsetel väärtustel 

 parandustegurid koos vastava mõõtemääramatusega

Kalibreerida võib kõiki mõõtevahendeid ja see on 
mõõtevahendi valdaja/kasutaja jaoks vabatahtlik
Taadelda võib üksnes asjakohases õigusaktis (MKM 
20.09.2016 määrus nr 57) nimetatud mõõtevahendeid ja see 
on mõõtevahendi valdaja/kasutaja jaoks kohustuslik
Taatlemise tulemusena väljastatakse taatlustunnistus 
või märgistatakse mõõtevahend taatlustempliga, mis 
tõendab mõõtevahendi vastavust asjakohastele nõuetele
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Katsetamine

Katsetamisel katselabor:

 mõõdab ja hindab toote teatud parameetreid ja

võrdleb tulemusi etalonühikuga (mõõtmine) 

võrdleb tulemusi etteantud parameetritega
(vastavuskatsetamine) 

 koostab katseprotokolli, kus on toodud

hinnatud parameetrite suuruste väärtused
ja/või

nende vastavus/mittevastavus etteantud
parameetritele
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Inspekteerimine
 

Inspekteerida võib kogust, kvaliteeti, ohutust, 
kasutamiskõlblikkust või näiteks toote jätkuvat
ohutusnõuetele vastavust (erakliendi või järelevalve-
asutuste poolt tellituna) 

Inspekteerimine
 Võib hõlmata toote kogu eluiga alates

kavandamisetapist

 Võib nõuda professionaalse arvamuse kaasamist

 Tulemused kajastuvad inspekteerimisaruandes või
-tunnistuses
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Inspekteerimisasutuste sõltumatus
 

Standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 kohaselt jaotatakse 
inspekteerimisasutused nende sõltumatuse alusel 3 liiki:

 A-tüüpi inspekteerimisasutus

 sõltumatu kolmas osapool

 B-tüüpi inspekteerimisasutus

 eraldiseisev, identifitseeritav osa organisatsioonist

 teenused oma organisatsioonile

 C-tüüpi inspekteerimisasutus

 eraldiseisev, identifitseeritav osa organisatsioonist

 teenused väljaspool organisatsiooni
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Sertifitseerimine

Sertifitseerimine: toodete, protsesside, süsteemide või 
isikute nõuetele vastavuse tõendamine kolmanda 
osapoole poolt
(EVS 17000 p. 5.5) [Ingl.: Certification]

Märkus: Sertifitseerimine on kohaldatav kõigile vastavushindamise 
objektidele, väljaarvatud vastavushindamisasutustele endile; neile
on kohaldatav akrediteerimine

Kolmas osapool: isik või asutus, kes on sõltumatu objekti 
ettevalmistanud isikust või organisatsioonist ja kasutaja 
huvidest selle objekti suhtes 
(EVS 17000 p. 2.4) [Ingl.: Third party]

Märkus: “Esimene osapool” on tavaliselt tootja/tarnija ja “teine
osapool” ostja/kasutaja
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Toote sertifitseerimine
 

Hindamisvahend, mis annab kindluse, et 
(sertifitseeritud) toode vastab standardis või muus
normdokumendis määratletud nõuetele

 Toote sertifitseerimissüsteemid:

 tooteühiku või toote tüübi hindamine

 toote esmane ja järelevalvehindamine

 toote esmane hindamine koos tootja juhtimis/
kvaliteedisüsteemi hindamise ja sellele järgneva
järelevalvega

 Toote kohta väljastatakse vastavussertifikaat ja/või
paigaldatakse vastavusmärgis
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Juhtimissüsteemide
sertifitseerimine  

Hindamisvahend, mis annab kindluse, et 
(sertifitseeritud juhtimis/kvaliteedisüsteemiga) tootja on 
võimeline tootma määratletud nõuetele vastavaid
tooteid

 Tootja juhtimis/kvaliteedisüsteemi hindamine

 Tootjale väljastatakse juhtimis/kvaliteedisüsteemi
sertifikaat
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Isikute sertifitseerimine
 

Hindamisvahend, mis annab kindluse, et (sertifitseeritud) 

isik on kompetentne osutama määratletud teenuseid
või teostama määratletud toiminguid

 Määratakse kindlaks (nt eksamineerimisega) isiku 
teadmiste ja oskuste vastavus asjakohastele nõuetele 

 Isikule väljastatakse kompetentsust tõendav
sertifikaat
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Vastavushindamisasutused
 Laborid (mõõtmine ja katsetamine, sh meditsiinilaboris

ja/või kalibreerimine ning võrdluskatsete korraldamine)

 Sertifitseerimisasutused
 juhtimissüsteemid (nt QMS, EMS, toiduohutus, teabeturve, 

tööohutus ja tervishoid)

 tooted (nt ehitusmaterjalid, mänguasjad, mööbel, 
surveseadmed, liftid)

 isikud (personal) (nt keevitajad, surveseadme või 
gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajad või tööjuhid)

 Inspekteerimisasutused (nt elektripaigaldiste auditi 
teostajad, mõõtevahendite taatluslaborid)

 Tõendamisasutused [kasvuhoonegaaside (KHG) 
heitkogused, EMAS]
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Vastavushindamisasutused Eestis (1/3)

� Kalibreerimislaborid (nt Metrosert AS, Metrex Mõõtekeskus OÜ, 
Inspecta Estonia OÜ, G.W. Berg OÜ)

� Katselaborid – vee- ja toidulaborid (nt Veterinaar- ja 
Toidulabor, Põllumajandusuuringute Keskus,Terviseameti laborid, 

Tallinna Vesi AS),  keskkonnalaborid (nt Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ), töökeskkonnalaborid (nt 

Amecon OÜ, Qvalitas Arstikeskus AS), ehitusmaterjalide 
katselaborid, mehaanikakatsete laborid, mittepurustava 
katsetuse (NDT) laborid, kütuseanalüüsilaborid jne

� Meditsiinilaborid (nt Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, Ida-Tallinna 
Keskhaigla AS, Rakvere Haigla, Pärnu Haigla, Quattromed HTI, 
Synlab Eesti OÜ)  
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Vastavushindamisasutused Eestis (2/3)

� Inspekteerimisasutused – elektripaigaldiste, 
surveseadmete ja gaasipaigaldiste auditi teostajad, 
mõõtevahendite taatlejad

� Juhtimissüsteemide (QMS, EMS,OHSAS, FSMS, PEFC) 
sertifitseerimisasutused (nt Metrosert AS, Bureau Veritas

Eesti OÜ, Inspecta Estonia OÜ, NEPCon OÜ, Lloyds Register)

� Toodete, protsesside ja teenuste 
sertifitseerimisasutused – vedelkütuste, 
ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerijad

� Isikute sertifitseerimisasutused – keevitajate ning  
elektritööde ja seadmetööde personali sertifitseerijad

� KHG tõendamisasutused
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Vabatahtlik vs kohustuslik

 Sertifitseerimise nõue võib tuleneda õigusaktist, 
sellisel juhul on tegemist kohustusliku 
sertifitseerimisega

 Kohustusliku sertifitseerimise korral on reeglina 
määratletud, kes võib sertifitseerimist läbi viia (nt 
akrediteeritud sertifitseerimisasutus või teavitatud asutus)

 Sertifitseerida võib ka vabatahtlikult:

 usaldusväärsuse tõstmiseks turul

 kliendi nõuete täitmiseks

 riigihangetel osalemiseks vms
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Akrediteerimine

Akrediteerimine:

Vastavushindamisasutuse konkreetsete 

vastavushindamistoimingute teostamise pädevuse 
tõendamine kolmanda osapoole poolt 
[EVS-EN ISO/IEC 17000:2005 p. 5.6]

Akrediteerimisasutus:

Erapooletu mittetulunduslikul alusel töötav pädev 

asutus, kes on akrediteerimiseks riigi poolt 

volitatud, vastab asjakohas(t)e rahvusvahelis(t)e 

standardi(te) nõuetele ning kuulub EA-sse (European

cooperation for Accreditation) [EÜ määrus nr 765/2008] 
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Akrediteeritud vs akrediteerimata

 Laborid, sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutused 
võivad olla akrediteeritud teatud vastavushindamise 
protseduuride läbiviimiseks

 Akrediteeritud asutuse korral on (peaks olema) suurem 
tulemuste usaldusväärsus

 Kohustuslikes valdkondades on akrediteerimine tihti 
vastavushindamisasutusena tegutsemise aluseks

Märkus: Akrediteerimiskohustus on sätestatud ka 
paljudes Eesti õigusaktides
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Akrediteerimisnõue Eesti
õigusaktides 

Akrediteerimisnõue on hetkel sätestatud 28 seaduses 
ja 25 valitsuse või ministri määruses, näiteks:
� tegevusluba taotlev vastavushindamisasutus (st ka teavitatud 

asutus) peab olema tegevusloaga taotletavaks 
vastavushindamiseks akrediteeritud (TNVS, § 28)

� mõõtetulemuse jälgitavus on tõendatud, kui mõõtmisel 
kasutatakse taadeldud mõõtevahendit ja mõõtmise on teinud 
akrediteeritud pädev mõõtja (Mõõteseadus, § 5)

� seadme auditi (tehnilise kontrolli) tegija peab olema auditi 
toiminguteks akrediteeritud inspekteerimisasutusena (Seadme 
ohutuse seadus, § 8)

� töötervishoiuteenust osutav isik peab olema pädev mõõtja 
mõõteseaduse tähenduses, kui osutatav töötervishoiuteenus 
sisaldab töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmist 
(Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 19)
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Vastavushindamisalane
koostöö

� Eurolab Euroopa mõõte-, katse ja analüütiliste laborite 
rahvuslike liitude föderatsioon

� Eurachem Euroopa analüütilise 
keemiaga tegelevate organisat-
sioonide võrgustik 
(Eesti esindajad I. Leito TÜ ja R. Rebane EKUK)

� CEOC inspekteerimis- ja sertifitseerimis-
organisatsioonide rahvusvaheline 
konföderatsioon

� IFIA ülemaailmne katse-, inspekteerimis- ja 
sertifitseerimisasutuste föderatsioon
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Nõuded akrediteerimisasutustele
Määrus nr 765/2008/EÜ (1/2)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008,
millega kehtestatakse nõuded akrediteerimisele ja 
turujärelevalvele, sätestab et:
� igas liikmesriigis on üks riiklik akrediteerimisasutus 
� riiklik akrediteerimisasutus tegutseb mittetulunduslikel 

alustel
� riiklikud akrediteerimisasutused ei konkureeri 

vastavushindamisasutustega
� riiklikud akrediteerimisasutused ei konkureeri teiste 

riiklike akrediteerimisasutustega
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Nõuded akrediteerimisasutustele
Määrus nr 765/2008/EÜ (2/2)

� vastavushindamisasutus taotleb akrediteerimist oma 
asukohaliikmesriigi riiklikult akrediteerimisasutuselt

� riiklikud akrediteerimisasutused vastavad määruse
nõuetele, kui nad tõendavad oma vastavust
harmoneeritud standardile (EN ISO 17011), läbides
selleks EA poolt korraldatud vastastikuse hindamise
(peer evaluation)
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Akrediteerimine Eestis (1/4) 
Akrediteerimisasutus

Eesti akrediteerimisasutus:
mõõteseaduse alusel 04.01.2000 asutatud sihtasutus
Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK), kes on Valitsuse
08.07.2010 korraldusega nr 280 (TNVS alusel) nimetatud

täitma Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid

EAK ülesanded tulenevad TNVS-st (§ 38)

EAK vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17011 

nõuetele ja kuulub EA-sse (alates 2000) ning EA
MLA-sse (alates 2004)

vt www.eak.ee
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Akrediteerimine Eestis (2/4)
Eesti akrediteerimisskeem
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Riigikogu
Mõõteseadus  / Toote Nõuetele Vastavuse Seadus

Valitsus
Korraldus nr 1390-k (21.12.1999) ja nr 280 (08.07.2010)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)
Asutamisotsus (04.01.2000) / Määrus nr 85 (05.10.2006) 

SA Nõukogu (3 liiget)

Eesti Akrediteerimiskeskus SA (14)
(EAK)

Akrediteerimisnõukoda (19 liiget) Tehnilised komiteed (ad hoc)

Akrediteerimine & mõõtja erialase pädevuse hindamine
Standardid / EA & EAK juhendid /MKM määrus nr 85 (2006) 

Katse- ja kalibreerimislaborid
EVS-EN ISO/IEC 17025

EVS-EN ISO 15189
EVS-EN ISO/IEC 17043

Sertifitseerimisasutused
(tooted, juhtimissüsteemid, isikud, EMAS, KHG)

EVS-EN ISO/IEC 17021-1, 17024 ja 17065;
EL määrus nr 1221/2009; EVS-ISO 14065 ja

EL määrus nr 600/2012

Inspekteerimisasutused
EVS-EN ISO/IEC 17020
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Akrediteerimine Eestis (3/4)

Akrediteerimisstandardid
� EVS-ISO 14065:2013 Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside 

heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks 
akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel 

� EVS-EN ISO 15189:2012 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse 
nõuded

� EVS-EN ISO/IEC 17011:2017 Vastavushindamine. Üldnõuded vastavus-
hindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

� EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi 
inspekteerimisasutuste toimimiseks

� EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2011 Vastavushindamine. Nõuded juhtimis-
süsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: 
Nõuded

� EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 Vastavushindamine. Üldnõuded isikute 
sertifitseerimisasutustele

� EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite 
kompetentsusele

� EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 Vastavushindamine. Üldnõuded pädevus-
katsetele

� EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes 
sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid
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Akrediteerimine Eestis (4/4)
Akrediteerimise tulemused

Seisuga 11.12.2018 omavad kehtivat EAK akrediteeringut:
o 132 katselaborit EAK akrediteerimissümbol:

o 18 kalibreerimislaborit

o 14 meditsiinilaborit

o 1 pädevus(võrdlus)katsete korraldaja 

o 44 inspekteerimisasutust

o 15 tootesertifitseerimisasutust

o 4 juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutust

o 7 isikute sertifitseerimisasutust

o 2 KHG heitkoguste tõendamisasutust

o 1 EMAS keskkonnatõendaja  

Kokku 238 vastavushindamisasutust

vt www.eak.ee
11.12.18 28Vastavushindamine ja rahvusvaheline kaubandus



Akrediteerimine Euroopas (1/4)

 Euroopa riikide akrediteerimisasutuste koostöö toimub 
Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA raames

 Akrediteerimisasutuse rahvusvahelise tunnustuse 
saavutamiseks võivad EA liikmed taotleda oma tegevuste 
hindamist kolleegide grupi poolt. Seda nimetatakse 
vastastikuseks hindamiseks (ingl. peer evaluation). 
Hindamise (evalueerimise) käigus määratakse kindlaks 
akrediteerimisasutuse vastavus standardi EN ISO/IEC 17011 
ja EA ning EL täiendavatele nõuetele

 Evalueerimise edukalt läbinud EA liikmed saavad õiguse 
liituda EA mitmepoolse tunnustusleppega MLA teatud liiki 
vastavushindamisasutuste akrediteerimise alal 

 EAK-d on EA poolt evalueeritud 2003, 2007, 2009, 2013 ja 
2017
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Akrediteerimine Euroopas (2/4)

� Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon
[European co-operation for Accreditation]

� Hõlmab 50 riigi akrediteerimisasutusi (37 täisliiget EL 
liikmes- või kandidaatriikidest ja 13 assotsieerunud liiget)

� vt www.european-accreditation.org
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Akrediteerimine Euroopas (3/4)
EA MLA

EA MLA sõlmitakse eraldi sõlmitakse eraldi sõlmitakse eraldi sõlmitakse eraldi 8888 liiki liiki liiki liiki vastavushindamisvastavushindamisvastavushindamisvastavushindamis----
asutuste asutuste asutuste asutuste akrediteerimise osas:akrediteerimise osas:akrediteerimise osas:akrediteerimise osas:
 kalibreerimislaboridkalibreerimislaboridkalibreerimislaboridkalibreerimislaborid (standard EN ISO/IEC 17025)
 katsekatsekatsekatse---- jajajaja meditsiinilaboridmeditsiinilaboridmeditsiinilaboridmeditsiinilaborid (ISO 17025 või 15189)
 tootesertifitseerimisasutusedtootesertifitseerimisasutusedtootesertifitseerimisasutusedtootesertifitseerimisasutused (ISO 17065)
 isikusertifitseerimisasutusedisikusertifitseerimisasutusedisikusertifitseerimisasutusedisikusertifitseerimisasutused (ISO 17024)
 juhtimissüsteemidejuhtimissüsteemidejuhtimissüsteemidejuhtimissüsteemide sertifitseerimisasutusedsertifitseerimisasutusedsertifitseerimisasutusedsertifitseerimisasutused (ISO 17021-1)

 inspekteerimisasutusedinspekteerimisasutusedinspekteerimisasutusedinspekteerimisasutused (ISO 17020)
 kasvuhoonegaasidekasvuhoonegaasidekasvuhoonegaasidekasvuhoonegaaside emissiooniemissiooniemissiooniemissiooni tõendamisasutusedtõendamisasutusedtõendamisasutusedtõendamisasutused (ISO

14065 + määrus nr 600/2012/EÜ)
 võrdluskatsetevõrdluskatsetevõrdluskatsetevõrdluskatsete korraldajadkorraldajadkorraldajadkorraldajad (ISO 17043)

EAK liitus EA MLA-ga laborite ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise

osas 2004, sertifitseerimisasutuste akrediteerimise osas 2005 ja KHG

tõendajate osas 2014
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Akrediteerimine Euroopas (4/4)
EA MLA

 EA MLA on mitmepoolne tunnustuslepe (hõlmab 34 
riigi akrediteerimisasutusi + kahepoolne lepe BLA 7 asutust)

 EA MLA liikmed tunnustavad kõigi liikmete 
akrediteerimissüsteemide ekvivalentsust ja nende 
poolt akrediteeritud asutuste 
vastavushindamistulemuste usaldusväärsust

 Aitab realiseerida eesmärki: „Accredited once, 
accepted everywhere!“

 Aitab kaasa kaubandustõkete kõrvaldamisele, kuna 
kaob vajadus toote korduvateks (igas riigis) katseteks 
ja sertifitseerimisteks
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Vastavushindamistulemuste
tunnustamine EL-is

 Õiguslik alus vastavushindamise tulemuste ametlikuks 
vastastikuseks tunnustamiseks Euroopa Liidu liikmes-
riikide vahel sätestati määruses nr 765/2008/EÜ

 Määruse nr 765/2008 artikkel 11 “Riiklike 
akrediteerimisasutuste vastavuse eeldamine” sätestab, 
et riiklikud ametiasutused (st liikmesriikide valitsused) 
tunnistavad (EA korraldatud) vastastikuse hindamise 
edukalt läbinud akrediteerimisasutuste osutatavate 
teenuste samaväärsust ning aktsepteerivad nende 
asutuste akrediteerimistunnistusi ja nende poolt 
akrediteeritud vastavushindamisasutuste väljastatud 
tõendeid
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Rahvusvaheline akrediteerimiskoostöö
Ülemaailmne koostöö:
o ILAC, Rahvusvaheline Laboriakrediteerimise Konverents

(vt www.ilac.org) 

o IAF, Rahvusvaheline Akrediteerimisfoorum
(vt www.iaf.nu) 

Piirkondlik koostöö:

o EA, Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon (ILAC-i ja IAF-i 
regionaalne liige)

o APLAC, Aasia Vaikse ookeani piirkonna laboriakrediteerimisalane
koostööorgan

o PAC, Vaikse ookeani piirkonna akrediteerimisalane koostööorgan (sertif.)

o SADCA, Lõuna-Aafrika akrediteerimisühendus

o AFRAC, Aafrika akrediteerimisalane koostöörgan

o ARCA, Araabia akrediteerimisalane koostöörgan

o IACC, üleameerikaline akrediteerimisalane koostööorgan
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Vastavushindamine ja 
rahvusvaheline kaubandus (1/4)

Maailma kaubandusorganisatsioon WTO:

� Olulisim rahvusvaheline majandusorganisatsioon, mis reguleerib 
riikidevahelist kaubandust

� WTO asutamisleping (Marrakeši leping), sõlmiti 15.04.1994 
(jõustus 01.01.1995) üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) ühinenud riikide baasil 

� Asutamislepingule on lisatud ca 60 eri valdkondi või 
kaubandusaspekte puudutavat lepingut ja otsust (kokku ca 550 lk)

� Täiendavad üksikasjad on muudes kaupadega seotud lepingutes, nt 
TBT (Agreement on Technical Barriers to Trade)

� 164 liikmesriiki (sh Eesti) + 23 vaatlejaliiget

� WTO asutamislepingule allakirjutamisega võtavad riigid ajaliselt 
määratletud kohustused kaubandustõkete kõrvaldamiseks
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Vastavushindamine ja rahvusvaheline
kaubandus (2/4)

MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOON WTOWTOWTOWTO
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Roheline: WTO liikmesriigid

Sinine: WTO vaatlejariigid
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Vastavushindamine ja 
rahvusvaheline kaubandus (3/4)

Kaubanduse tehniliste tõkete põhjused:

� Erinevad tehnilised normdokumendid toodetele (tehnilised 
eeskirjad, standardid)

� Erinevad nõuded vastavushindamisele (katsetamine, 
sertifitseerimine, inspekteerimine)

Kaubanduse tehniliste tõkete kõrvaldamise lepingu TBT
eesmärk on tagada, et tehnilised kokkulepped ega 
standardid, samuti katse- ega sertifitseerimisprotseduurid
ei tekitaks mittevajalikke kaubandustõkkeid
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Vastavushindamine ja 
rahvusvaheline kaubandus (4/4)

Tehniliste tõkete kõrvaldamise meetmed:
� kohustuslikud (õiguslikud) nõuded (inimeste 

ohutust ja tervist puudutavate, keskkonnaalaste 
jt) riskide  ärahoidmiseks

� standardimine (vabatahtlik)
� vastavushindamine (tootja vastavusavaldus või 

sertifitseerimine)
� katsetamine, sertifitseerimine ja inspekteerimine
� akrediteerimine
� vastastikuse tunnustamise lepingud (ILAC/IAF MRA, 

EA MLA jt)
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EL siseturg (1/7)

Euroopas tegutseb alates 01.01.1958.a (aluseks Rooma 

lepingud) Euroopa Majandusühendus EMÜ, mis 01.11.1993.a. 
nimetati Euroopa Ühenduseks EÜ (aluseks Maastrichti e. Euroopa 

Liidu leping)

 EMÜ eesmärk on luua vaba liikumisega siseturg 
kaupadele, isikutele, teenustele ja kapitalile

 EMÜ ja WTO lepingutes on praktiliselt samad põhimõtted 
vastavushindamise kohta
NB! Ülevaade EL nõuetest toodetele, majandusoperaatoritele, 
vastavushindamisele ja akrediteerimisele on esitatud brošüüris 
„Sinine raamat ELi toote-eeskirjade rakendamise kohta“ 
[Ingl.: „The Blue Guide on the implementation of EU product rules“], aprill 
2016 [vt http://ec.europa.eu/enterprise/publications]
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EL siseturg (3/7)

EL siseturg on sisepiirideta ala, kus on 
tagatud kaupade, teenuste, isikute ja 
kapitali vaba liikumine
Kaupade vaba liikumine tähendab 
eelkõige, et:
 puuduvad impordi- ja ekspordi-

piirangud 
 puuduvad tehnilised kaubandus-

tõkked 
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EL siseturg (4/7)

Õigusallikad:

Esmane õigus 

� Euroopa Liidu leping

� Euroopa Liidu toimimise leping TFEU 
(Treaty on the Functioning of the European Union)

Teisene õigus
� EL määrused
�Direktiivid
� EL-i institutsioonide otsused ja soovitused

Liikmesriigi õigusaktid
EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

11.12.18Vastavushindamine ja rahvusvaheline kaubandus 42



EL siseturg (5/7)

Tariifsed kaubandustõkked

� koguselised piirangud (kvoodid)

� fiskaalsed (tollitariifid, diskrimineerivad maksud)

Mittetariifsed ehk tehnilised kaubandustõkked 

� tehnilised nõuded, sh standardid

� vastavushindamismenetlused

o protseduurid ehk kuidas?

o teenuse osutaja ehk kes?

� füüsilised kaubandustõkked 
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Füüsilised kaubandustõkked
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Harmoneeritud valdkond Mitteharmoneeritud 
valdkond

Nõuded on ühtlustatud Liikmesriigiti erinevad nõuded 
võimalikud

Määrused /direktiivid (olulised 
nõuded)

Vana lähenemisviis
Uus lähenemisviis (rakendus 1989) 

ja Globaalne lähenemisviis 
vastavushindamisele (CE,1990)

Otsus nr 768/2008/EÜ
Määrus nr 765/2008/EÜ

Vastastikuse tunnustamise 
põhimõte, määrus nr 764/2008

Tehniliste tõkete ennetamiseks 
peab riik teavitama:

- õigusakti kehtestamisel
- füüsilise tõkke puhul

Turujärelevalve Üldine tooteohutuse direktiiv
- ohutuse nõue

- turujärelevalve
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Siseturu
koostöövõrgustik

Keskused igas riigis

Siseturu probleemid teises Euroopa Liidu liikmesmaas
(ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis)

Kiire ja efektiivne probleemide lahendamine kohtuväliselt

Tekkinud kodanikul ja/või ettevõttel seoses EL-i õigusakti 
ebaõigel rakendamisel avaliku sektori asutuse poolt

Eesti SOLVIT keskuse kontakt: solvit.eesti@mkm.ee

http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm



EL siseturg
Harmoneerimata valdkond

Vastastikuse tunnustamise põhimõte, 
toote kontaktpunkt, eelnõudest 

teavitamine



Vastastikuse tunnustamise
põhimõte (1/3)

Cassis de Dijon (1974) 

Ühes liikmesriigis seaduslikult toodetud 
ja turustatud toodet peab saama vabalt 
turustada kõikides EL liikmesriikides 
isegi kui nõuded tootele ja teenusele on 
erinevad 

On kohaldatav aspektidele, mis ei ole 
EL-is harmoneeritud  

EL, EEA (Norra, Liechtenstein, Island) Türgi, Šveits
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Vastastikuse tunnustamise
põhimõte (2/3)

Määrus 764/2008/EÜ – toote kontaktpunkt

Ülesandeks vastata ettevõtjate taotlustele:

 tehniliste eeskirjade ja vastastikuse tunnustamise 
põhimõtete kohta ning kas toote suhtes kohaldatakse  
eelloa nõuet

 pädevate- ja järelevalveasutuste kontaktandmete kohta

 teave õiguskaitsevahendite kohta vaidluste korral

Vastamiseks 15 tööpäeva

Teabe esitamine tasuta
Kontakt: el.teavitamine@mkm.ee
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Vastastikuse tunnustamise
põhimõte (3/3)

Liikmesriigil kohustus teavitada Komisjoni ja teisi 
liikmesriike kavandatavast õigusaktist, mis mõjutaks 
kaupade vaba liikumist või infoühiskonna teenuse 
osutamist

Kohaldatakse siseriikliku tehnilise normi kehtestamisele

Protseduur peatab siseriikliku menetluse 3-18 kuuks

Protseduuri järgimata jätmisel õigusakt tühine! 

TRIS andmebaas 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/
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EL siseturg
Harmoneeritud valdkond

Vana lähenemisviis, uus lähenemisviis 
tehnilisele harmoneerimisele, globaalne 

lähenemisviis vastavushindamisele, CE märk
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Vana lähenemisviis tehnilisele 
harmoneerimisele

Rakendati kaupadele õigusaktides nõuete püstitamisel
1970-ndatest 
Traditsiooniline viis reguleerida:
 tehnilistes õigusaktides üksikasjalikud tehnilised ja 

haldusnõuded nii tootele kui vastavushindamisele
 kohaldamisala sageli üsna piiratud (nt aerosooliballoonid)
 kõik nõuded kohustuslikud, innovatsiooni vähe
 riigil sageli roll ka vastavushindamises ehk eelkontroll
Valdkonnad: mootorsõidukid, kemikaalid, kosmeetika, ravimid
Õigusaktide väljatöötamine, muutmine ja haldamine 
ressursimahukas
Tehnilise progressiga raske sammu pidada
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Uus lähenemisviis tehnilisele 
harmoneerimisele

Aluseks oli nõukogu 1985 resolutsioon uuest lähenemisviisist 
tehnilisele ühtlustamisele ja tehnilistele standarditele (rakendati 
alates 1989) 

Õigusaktide ühtlustamisel tuleb piirduda oluliste (soovitavalt 
toimivus- või funktsionaalsete) nõuetega, millele siseturul lastavad 
tooted peavad vastama

Üksikasjalikud nõuded (tehnilised spetsifikatsioonid) toodetele
esitatakse vabatahtlikes harmoneeritud standardites

Enne toote turule laskmist toimub vastavushindamine

Vastavushindamine on ühtlustatud ja lisaks tootja sisekontrollile
kaasatakse kolmas osapool – teavitatud asutus (notified body) 

Riigi roll piirdub järelevalvega (turujärelevalve)

Õiguslik alus – otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise 
raamistiku kohta
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Harmoneeritud standard

Harmoneeritud standard on Euroopa standard, mis on
väljatöötatud Euroopa Komisjoni mandaadi alusel
(tellimusel) EL ühtlustamisõigusaktide kohaldamiseks

Kehtestab detailsed nõuded tootele või teenusele

Rakendamine on vabatahtlik

Harmoneeritud standardi järgimisel kaasneb toote
õigusaktis esitatud olulistele nõuetele vastavuse
eeldus

Ca 25% CEN-i standarditest on koostatud Euroopa
Komisjoni mandaadi alusel (harmoneeritud)
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Uue lähenemisviisi õigusaktid (1/2)
Otsusega nr 768/2008/EÜ kooskõlas olevad õigusaktid:

1. Mänguasjade ohutus  - direktiiv 2009/48/EÜ 

2. Transporditavad surveseadmed - 2010/35/EL 

3. Ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonika-
seadmetes 2011/65/EL 

4. Ehitustooted  - määrus (EL) No 305/2011 

5. Pürotehnilised tooted - 2013/29/EL 

6. Väikelaevad ja jetid - 2013/53/EL 

7. Tsiviilkasutuses lõhkematerjalid - 2014/28/EL 

8. Lihtsad surveanumad - 2014/29/EL 

9. Elektromagnetiline ühilduvus - 2014/30/EL 

10. Mitteautomaatkaalud  - 2014/31/EL  

11. Mõõtevahendid - 2014/32/EL 
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Uue lähenemisviisi õigusaktid (2/2)

12. Liftid - 2014/33/EL 

13. ATEX (plahvatusohtlike keskkondade seadmed)  - 2014/34/EL 

14. Raadioseadmed - 2014/53/EL 

15. Madalpingeseadmed - 2014/35/EL 

16. Surveseadmed - 2014/68/EL 

17. Laevavarustuse seadmed - 2014/90/EL 

18. Köisteed  - määrus (EL) 2016/424 

19. Isikukaitsevahendid – määrus (EL) 2016/425 

20. Küttegaasiseadmed – määrus (EL) 2016/426 

Otsusega 768/2008/EÜ kooskõlla viimisel:

21. Meditsiiniseadmed – direktiiv 93/42/EMÜ

22. In-vitro diagnostikameditsiinivahendid – 98/79/EÜ  
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Direktiivid ja harmoneeritud 
standardid

Näited direktiivide üldiste nõuete täpsustamiseks 
rakendatavatest harmoneeritud standarditest (HS):

Mänguasjade ohutus  - direktiiv 2009/48/EL (kokku 21 HS):
o Elektrilised mänguasjad – ohutus
o Mänguasjade ohutus - mehaanilised ja füüsikalised omadused
o Mänguasjade ohutus - tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks 

Elektromagnetiline ühilduvus - direktiiv 2014/30/EL (234 HS):
o Elektromagnetiline ühilduvus - liftide, eskalaatorite ja 

liikurkõnniteede tootesarjastandard- häiringukindlus
o Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide 

kaabeljaotussüsteemid - seadmete elektromagnetiline ühilduvus

Madalpingeseadmed - direktiiv 2014/35/EL (1161 HS):
o Erinõuded telekommunikatsioonivõrku ja/või kaabeljaotussüsteemi 

ühendatavate seadmete ohutusele 
o Elektripaigaldistes kasutatavad elektronseadmed

Vt https://www.evs.ee/Standardid ja EL/Harmoneeritud standardid
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� EL uue lähenemisviisi direktiivides ettenähtud 
vastavushindamist teostavad teavitatud asutused

� Teavitatud asutus teostab reguleeritud kolmanda 
osapoole vastavushindamist

� On valdavalt akrediteeritud sertifitseerimisasutused

Nõuded teavitatud asutustele: 
(määrus nr 768/2008/EÜ, lisa 1 art. R17)

 sõltumatu seisund
 vastavus EN ISO 17000 seeria 

standarditele/akrediteerimine
 terve moodul (mitte osa moodulist), kuid mitte kõik tooted 
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Teavitatud asutused (2/2)

Peavad osalema oma valdkonna teavitatud asutuste 
koostöövõrgustikus EL-is

Liikmesriik annab tegevusõiguse ja teavitab EL 
Komisjoni, kes kontrollib üle ning lisab  andmebaasi 
NANDO

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Eestis annab tegevusõiguse Tehnilise Järelevalve Amet 
ja meditsiiniseadmete valdkonnas Terviseamet

NB! Eestist on teavitatud 14 asutust (vt EU nando database)
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Eesti teavitatud asutused
EESTI TEAVITATUD ASUTUSED (notified bodies):

NB 1336   Inspecta Estonia OÜ
NB 1403   Teede Tehnokeskus AS
NB 1504   Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus
NB 1526   TÜV Eesti OÜ
NB 1543   AS METROSERT
NB 1787   Kaalukoda A.A. OÜ
NB 2325   Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ
NB 2662   Tehnoaudit OÜ
NB 2675   Enefit Solutions AS
NB 2680   Bureau Technical Inspection OÜ
NB 2702   European Agency of Inspecting and Certification OÜ
NB 2709   GSI SLV Baltikum OÜ
NB 2743   Elme TKS OÜ
NB 2755   Metrex Mõõtekeskus OÜ

11.12.18 60Vastavushindamine ja rahvusvaheline kaubandus



Vastavushindamismoodulid (1/2)
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Vastavushindamismoodulid (2/2)

 Moodul A - tootmise sisekontroll (ei nõua NB kaasamist)

 Moodul B - tüübihindamine

 Moodul C - tüübile vastavus

 Moodul D – tootmiskvaliteedi tagamine

 Moodul E - toote kvaliteedi tagamine

 Moodul F - toote tõendamine

 Moodul G - tooteühiku tõendamine

 Moodul H - täielik kvaliteedi tagamine

Täpsem kirjeldus otsuse nr 768/2008/EÜ lisas II ja vastavas 
tootedirektiivis või määruses
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Tehniline dokumentatsioon

Tehniline dokumentatsioon peab:

 kajastama toote kavandamist, valmistamist ja toote 
tööpõhimõtteid

 võimaldama hinnata toote vastavust õigusakti 
nõuetele

 sisaldama vastavusdeklaratsiooni, kasutusjuhendit, 
plaane, katse tulemusi jm

Täpsem kirjeldus vastavas õigusaktis

Tuleb säilitada turujärelevalveasutustele kättesaadavana 
ja vähemalt 10 aastat viimase toote tootmisest

Ei ole vabalt kättesaadav dokument
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Vastavusdeklaratsioon
Vastavusdeklaratsiooni/avalduse koostab tootja või 
tema volitatud esindaja

Vastavusdeklaratsioon sisaldab vähemalt järgmist:
 tootja või tema volitatud esindaja aadress
 toote identifitseerimiseks vajalik info (nimi, tüüp, 

seerianumber vms)
 loetelu standarditest ja tehnilistest spetsifikatsioonidest, mida 

on toote valmistamisel järgitud
 deklaratsiooni väljastamise kuupäev ja vastutava isiku allkiri
 kui asjakohane, siis ka vastavushindamist teinud asutuse 

andmed

Deklaratsioon peab olema kas tootega kaasas või tootja 
juures (nt kodulehel)

NB! Toote vastavuse eest õigusaktide asjaomastele nõuetele 
vastutab alati tootja!



Vastavusmärgis
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Näitab vastavust direktiivides 
kõnealusele tootele 
kehtestatud olulistele nõuetele
Ei ole kvaliteedi ega ohutusmärk, ega 
ka päritolumärk

Suunatud turujärelevalveasutustele

Paigaldatakse tootele, mille puhul 
õigusakt seda ette näeb 

Paigaldab tootja või tootja volitatud 
esindaja

Väärkasutus on karistatav

Tagab pääsu EL siseturule!

Määrus 765/2008 miinimumnõuded

On ka teisi vastavusmärgiseid, 
mis nt aitavad kaasa tarbija- või 
keskkonnakaitse edendamisele
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CE-märgise paigaldamine 

Paigaldatakse pärast vastavushindamist, tootmise 
lõppstaadiumis

Kõrgusega vähemalt 5 mm (säilitades proportsioone)

Kinnitatakse tootele või toote andmeplaadile 

Kui tootele või toote andmeplaadile pole võimalik, siis 
pakendile ja dokumentatsioonile

Kinnitatud tootele nähtavalt, loetavalt ja kustutamist 
välistavalt

Teatud juhtudel tuleb vastavusmärgi juurde lisada
teavitatud asutuse tunnusnumber ja muud infot
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Tootja

Tootja on isik, kes toote valmistab või isik, kes 
laseb toote oma nimel või kaubamärgi all turule
Tootja peab:
 tagama, et toode vastab nõuetele
 koostama tehnilise dokumentatsiooni
 koostama vastavusdeklaratsiooni
 varustama toote CE-märgisega
 vajadusel pöörduma teavitatud asutuse poole
 vajadusel toimima teavitatud asutuse poolt 

heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt
 säilitama toote kohta käivat dokumentatsiooni 10 aastat 

viimase toote valmistamisest
 vastutama toote eest kogu selle elutsükli jooksul
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Tootja volitatud esindaja
Tootja ei pruugi asuda EL-is

Tootja võib nimetada volitatud esindaja

Võib allkirjastada vastavusdeklaratsiooni ja paigaldada
CE-märgise 

Ei saa ega või täita kõiki tootja kohustusi

Põhiliseks funktsiooniks on olla EL-i turujärelevalve-
asutustele kättesaadav (hoiab tehnilist dokumentatsiooni)

Maaletooja ei ole tingimata tootja volitatud esindaja!
Volitatud esindaja peab suutma oma volitusi kirjalikult 
tõendada



Importija, levitaja
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Importija – iga isik, kes laseb toote turule

Peab veenduma, et vastavushindamine on tehtud, tootel 
on vastavusmärgis ja kaasas nõutud dokumendid, tootel 
on tootja andmed, seerianumber

Teeb pisteliselt katseid, uurib kaebusi, hoiab 
dokumentatsiooni, tagab juhiste olemasolu jne

Levitaja – iga turustusahelas osalev isik, kes teeb toote 
turul kättesaadavaks. Levitajaks ei loeta tootjat ega 
importijat

Nii importija kui levitaja peavad olema turujärelevalve-
asutusele partneriks – toote tagasikutsumine, 
teavituskohustus, toote kõrvaldamine



Turujärelevalve

Alus, meetmed ja asutused
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Vastavushindamise ja turujärelevalve
võrdlus

Enne turule laskmist Pärast turule laskmist

Vastavushindamine Turujärelevalve

Tootja, teavitatud asutus Turujärelevalve asutus

Eesmärk tagada, et ainult 
nõuetele vastav toode lastaks 

turule

Eesmärk eemaldada turult 
nõuetele mittevastavad ja 

ohtlikud tooted



Turujärelevalve alused
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Toote nõuetele vastavuse seadus (TNVS):

 üldine toote ohutuse direktiiv (GPSD) 2001/95

 määrus nr 765/2008/EÜ

Eriseaduste järelevalvet käsitlevad sätted

Korrakaitseseadus 

Turujärelevalvet tehakse:
 Plaaniliselt (plaanikohased pistelised kontrollid)

 korrakaitseseadus:  abstraktne ohuprognoos
 määrus 765: turujärelevalve programm

 Reageerides kaebustele, vihjetele, sündmustele 
(õnnetusjuhtum)



Turujärelevalve meetmed
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Võib siseneda valdusse, kontrollida toodet, saada 
ärakirju toote kohta, kasutada tehnilisi vahendeid 
olukorra fikseerimiseks, saada teavet ka kolmandatelt 
isikutelt, teha kontrolltehinguid

Turujärelevalveasutuse õigused (TNVS § 54 lg 4): 

• keelata toote müük või turule laskmine
• kohustada tootjat või turule laskjat viima toode nõuetega 

vastavusse
• kohustada tooted turult ära korjama
• kohustada teavitama avalikkust tootega seotud ohtudest
• riikliku järelevalve käigus tehtud katsete kulu hüvitamise 

kohustus

Kolmandatest riikidest pärit toodete osas koostöö tolliga
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Järelevalveasutused

Tehnilise Järelevalve Amet – elektriseadmed, kodumasinad, 
aparatuur,  surveseadmed, ehitusmaterjalid ja -tooted, 
küttegaasiseadmed, mõõtevahendid, köisteed, masinad, 
kuumaveeboilerid, lõhkematerjalid, pürotehnilised tooted, liftid
Tarbijakaitseamet – tarbijale mõeldud tooted
Terviseamet – toodete terviseohutus
Tööinspektsioon – isikukaitsevahendid (töökohtadel)
Põllumajandusamet – “EÜ väetis” märgistusega väetis
Keskkonnainspektsioon – probleemtooted jm keskkonda 
ohustada võivad tooted
Veeteede Amet – veesõidukid, laevavarustus
Maanteeamet – sõidukid, nende osad, varustus
Maksu- ja Tolliamet – imporditavad tooted, koostöö teiste 
asutustega
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