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TÜV Eesti OÜ
Sertifitseerimisasutus

CE märgistamise ja teavitatud asutuse
identifitseerimisnumbri kasutamise
nõuded

Nõuded CE märgistamise kohta (vastavalt Euroopa parlamendi ja
nõukogu määrusele nr. 765/2008) ning teavitatud asutuse
identifitseerimisnumbri kasutamise kord
1. CE-vastavusmärgise kinnitab ainult tootja või tema volitatud esindaja.
2. CE-vastavusmärgis (joonisel 1 esitatud kujul) kinnitatakse ainult nendele toodetele, millele
märgise kinnitamine on ette nähtud konkreetsete ühenduse ühtlustamise õigusaktidega, ning
seda ei kinnitata teistele toodetele. CE-vastavusmärgis peab olema kinnitatud kõikidele
toodetele, mis alluvad EL Direktiividele.

Joonis 1. CE-vastavusmärgise kujund.

3. CE-vastavusmärgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil tootele või selle
andmeplaadile. Kui toote iseloomust tingituna ei ole võimalik märgist tootele kinnitada või selle
püsimist seal ei saa tagada, siis kinnitatakse märgis pakendile ja tootega kaasas olevatesse
dokumentidesse, kui asjaomased õigusaktid sätestavad nimetatud dokumentide olemasolu.
4. CE-vastavusmärgis kinnitatakse tootele enne selle turule laskmist. Lisaks vastavusmärgisele võib pakendil olla piktogramm või muu märgis, mis osutab erilisele ohule või
kasutusviisile.
5. Kui toode ei kulu ühtegi EL Direktiivi alla, CE-vastavusmärgis kanda toode peale ei tohi.
6. Kui toode vastab EL Direktiivide kõikidele nõuetele, väljastab tootja EÜ
vastavusdeklaratsioon (EC Declaration of Conformity). Peale vastavusdeklaratsiooni
koostamist ja allkirjastamist on tootjal õigus kanda CE-vastavusmärgis tootele või toode
pakendile.
7. CE-vastavusmärgise järel märgitakse teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kui
nimetatud
asutus
on
tootmise
kontrollifaasi
kaasatud.
Teavitatud
asutuse
identifitseerimisnumbri (TÜV Eesti OÜ puhul see number on 1526) kinnitab kas asutus ise või
tema juhiste järgi tootja või tema volitatud esindaja.
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Joonis 2. CE-märgistus TÜV Eesti OÜ identifitseerimisnumbriga.

8. CE-vastavusmärgis koos teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga kantakse vaid
toodetele, mille vastavushindamine on kontrollitud teavitatud asutuse poolt.
9. CE-vastavusmärgis on Euroopa Liidu Direktiivide ja EN harmoneeritud standartide nõutele
vastavuse hindamise tulemus. Metallkonstruktsioonide puhul kasutatakse Regulation
305/2011, Construction Product Regulation, hormonized standard EN 1090-1 ja
surveseadmete puhul Direktiiv 2014/68/EU, Pressure Equipment Directive.
10. Liikmesriigid tuginevad olemasolevatele mehhanismidele, et tagada CE-vastavusmärgist
käsitleva korra nõuetekohane rakendamine ning võtavad vastavusmärgise ebaõige
kasutamise korral sobivaid meetmeid. Liikmesriigid kehtestavad ka karistused rikkumiste eest,
mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest. Kõnealused karistused
vastavad rikkumise astmele ning pakuvad tõhusat kaitset väärkasutuse eest.
11. TÜV Eesti OÜ identifitseerimisnumbriga CE märgise väärkasutamise puhul on TÜV Eesti
OÜ-l õigus tühistada väljaantud sertifikaat ning teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet.
12. Tootja kannab kõik juriidiline vastutus seoses toode ohutuse nõuete täitmisega, CEvastavusmärgise kandmisega tootele ja teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri
kasutamisega. Euroopa Liidu riikidesse eksporteeritavate toodete valmistajad peavad
arvestama oma juriidilise vastutusega.

Versioon 3

Kinnitatud:
Tatjana Veske – juhataja

Kinnitamise kuupäev: 14.04.2020
lk. 2/2

