
EUROOPA LIIDU SERTIFITSEERIMISMÄRKIDE KASUTAMISE 

EESKIRJAD 

 

 Peavad olema koostatud selgelt ja kättesaadavalt, 
 

st piisava selguse ja täpsusega, mis võimaldab lugejal mõista nõudeid, mida tuleb 

Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi kasutamiseks täita. 

 

 Tuleb esitada kahe kuu jooksul alates ELi sertifitseerimismärgi taotluse 

esitamiskuupäevast. 

 

 Peavad olema kooskõlas avaliku korra ja üldtunnustatud moraalipõhimõtetega, 

st taotlejal ei ole õigust teostada sertifitseerimist näiteks seaduses sätestatud nõuetele 
mittevastavuse korral; väljastada lube või kasutustingimusi, diskrimineerides turu 
korraldajaid asjakohase põhjenduseta (nt objektiivsete kriteeriumide puudumine või 
vastuvõetamatute kriteeriumide kohaldamine). 
 

 Peavad sisaldama komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1431 

artiklis 17 sätestatud järgmist kohustuslikku teavet. 

 

 
1. Taotleja nimi 
 

 

 
2. Taotleja avaldus, et ta ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritavat liiki 

kaupade või teenuste pakkumisega 
 

 
„Kinnitan, et ma ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritavat liiki 
[kaupade] [teenuste] [kaupade ja teenuste] pakkumisega.“ 

 

3. ELi sertifitseerimismärgi kujutis 
 

 
Tähise kujutis peab olema täpselt samasugune nagu taotluses. 

 

4. ELi sertifitseerimismärgiga hõlmatud kaubad või teenused 
 

 
Kaupade ja/või teenuste loetelu peab olema täpselt samasugune nagu taotluses. 

 

5. ELi sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate kaupade ja/või teenuste omadused 
(nt kaupade materjal, valmistamise viis või teenuste osutamise viis, kvaliteet või 
täpsus) 

 

 
 Omadused peavad olema konkreetselt kirjeldatud ja selgitatud vastavalt sellele, mis 

kaupu ja/või teenuseid sertifitseeritakse, pidades silmas, et need on vaja teha 



asjaomasele avalikkusele selgesti ja täpselt mõistetavaks. 
 
 Kui tegu on eri toodetega, mille erinevate omaduste sertifitseerimist taotletakse, 

tuleb sertifitseeritavad standardid olenevalt individuaalsest tootekategooriast 
täpsustada iga tooteliigi kohta. 

 
 Teenuste korral tuleb täpsustada iga teenuseliigi ja mitte teenuseosutajate 

omadused. 
 

 Omadusi võib kirjeldada üldsõnaliselt, ilma tehniliste aspektide ja tehnilise kirjelduse 
üksikasjadeta, selleks piisab üksnes viidetest ametlikele (st era- või avalikud 
organisatsioonid) või avalikult kättesaadavatele allikatele (nt taotleja enda esitatud), 
mis esitatakse lisadena või otselinkidena veebilehtedele. 

 
 Käsitletavaid kaupu või teenuseid ei saa sertifitseerida vastavalt nende 

geograafilisele päritolule, nagu sätestatakse ELi kaubamärgi määruse artikli 83 
lõikes 1. 

 

6. ELi sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivad tingimused, kaasa arvatud 
sanktsioonid 

 

 
 Peavad sisaldama volitatud kasutajale kehtestatud konkreetseid kasutustingimusi: 

- mille kohaselt märki kasutatakse ELi sertifitseerimismärgina; 
- millega määratakse, kas märgi kasutamise eest tuleb maksta tasu; 
- jne. 

 
 Kohustuslik on määratleda asjakohased sanktsioonid, mida kohaldatakse juhul, kui: 

- kasutustingimusi ei järgita; ja  
- ELi sertifitseerimismärki väärkasutatakse. 
 

7. Isikud, kellel on lubatud ELi sertifitseerimismärki kasutada 
 

 
 Tuleb selgelt märkida, kellel on õigus kasutada ELi sertifitseerimismärki: 

(i) kes tahes isik, kes vastab esitatud nõuetele (nagu on sätestatud punktides 5 ja 
6) 

(ii) teatud kategooria isikud (objektiivsed kriteeriumid tuleb selgesti sätestada) 
 
 Kui taotleja kavatseb esitada ELi sertifitseerimismärgi volitatud kasutajate loetelu, 

tuleb sellele viidata veebilingiga, mis võimaldab süstemaatilist ajakohastamist, ilma 
et kasutuseeskirju oleks vaja muuta. 

 

8. Viis, kuidas sertifitseerimisasutus nimetatud omadusi testib ja ELi 
sertifitseerimismärgi kasutust kontrollib 

 

 
 Vaja on konkreetselt kirjeldada kasutatud katsemeetodeid ja ELi 

sertifitseerimismärgi taotleja/omaniku kasutatavat järelevalve süsteemi tagamaks, 
et märgistatud kaupadel ja/või teenustel on tegelikult sertifitseeritavad omadused: 
 

- katsetamise ja järelevalve meetodid ja sagedus; 
- katseid ja järelevalvet teostavate isikute kvalifikatsioon; 
- täiendavate või põhjalikumate katsete või järelevalvemeetmete ajendid; 



- jne. 
 
Taotleja peab kirjeldama piisavalt selgesti mõlemat meetmekogumit (katsetamine ja 
järelevalve) asutuse ja samuti turuosaliste veenmiseks, et need on asjakohased 
tagamaks, et sertifitseerimismärk hõlmab tõepoolest tõhusalt sertifitseeritavaid 
kaupu ja/või teenuseid. 
 

 Taotleja ei pea tingimata tegema katseid ega kasutustingimuste järelevalvet. 
Teatud juhtudel võib olla vaja teha koostööd rohkem spetsialiseerunud väliste 
katsetajatega ja/või järelevalve korraldajatega. 

 
 Samamoodi võib märgistatavate kaupade ja/või teenuste katsetamine ning samuti 

kasutustingimuste järelevalve piirduda proovivõtu või pisteliste kontrollidega ja seda 
ei ole vaja laiendada kõigile sertifitseeritud kaupadele või kasutajatele. 

 

Märkus. Kui taotleja esitab kasutamiseeskirjades sisalduva kohustusliku teabe lisades, tuleb 

need kasutamiseeskirjade tekstis ja kaasdokumentides selgesti numbriga eristada, et lugeja 

mõistaks kergesti nende seost ja säiliks järjepidevus. 

 




