Mis on CE-märgis?
CE-märgis on põhiline indikaator, mis näitab, et toode vastab ELi
õigusaktides sätestatud nõuetele, ning teeb võimalikuks toodete vaba liikumise Euroopa turul. Kui tootja lisab tootele CE-märgise,
deklareerib ta oma ainuvastutusel, et toode vastab kõigile õigusaktide nõuetele, mis on vajalikud CE-märgise saamiseks, tagades
seeläbi, et toodet võib müüa kogu Euroopa Majanduspiirkonnas
(EMP – 27 ELi liikmesriiki ning EFTA riigid Island, Norra ja Liechtenstein) ja lisaks Türgis. See kehtib ka kolmandates riikides valmistatud
toodete kohta, mida müüakse EMPs ja Türgis.
Kõigil toodetel ei pea aga CE-märgist olema. See on nõutav ainult
nendel tootekategooriatel, millele CE-märgis on vastavate direktiividega ette nähtud.

Muu teave
Lisateavet normatiivsete juhiste ja CE-märgise kohta leiate aadressilt
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatorypolicies-common-rules-for-products/index_en.htm
www.ec.europa.eu/CEmarking

NANDO andmebaas, kust leiate teavitatud vastavushindamisasutused:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando
CE-märgis ei näita, et toode on valmistatud EMPs, vaid üksnes annab teada, et toodet hinnati enne turule toomist ning see vastab
müüdavatele kaupadele kehtestatud juriidilistele nõuetele (nt ühtsed ohutusstandardid). Varustades toodet CE-märgisega kinnitab
tootja, et see vastab kõigile asjakohaste direktiividega kehtestatud
põhinõuetele (nt tervisekaitse- ja ohutusnõuded) või – kui direktiivid seda ette näevad – on saanud teavitatud vastavushindamisasutuse heakskiidu.
Vastavushindamise läbiviimine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine, EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmine ja CE-märgise
tootele kinnitamine kuuluvad tootja kohustuste hulka. Toodete
edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka vajaliku lisadokumentatsiooni olemasolu. Kui toode imporditakse kolmandast
riigist, peab importija kontrollima, et väljaspool ELi asuv tootja on
astunud vajalikke samme CE-märgise saamiseks ja tal on olemas
vastav dokumentatsioon.
Käesolev brošüür kirjeldab kuut vajalikku sammu CE-märgise saamiseks. Nende järgimine aitab teil saavutada oma toodete nõuetelevastavuse ning avab teile tee Euroopa turule!
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1. SAMM – selgitage välja, millised direktiivid ja ühtlustatud
standardid toote kohta kehtivad
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CE-märgist vajavaid tootekategooriaid kirjeldatakse enam kui 20
direktiivis. Põhinõuded, millele tooted peavad vastama (nt
ohutus), on ELi tasandil ühtlustatud ning kõnealustes direktiivides üldjoontes kirja pandud. Ühtlustatud Euroopa
standardid sisaldavad viiteid rakendatavatele direktiividele ning kirjeldavad põhinõudeid üksikasjalikult ja
tehnilises keeles.

6. SAMM – CE-märgise kinnitamine oma tootele ja EÜ
vastavusdeklaratsioon
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CE-märgise peab kinnitama tootele tootja või tema volitatud esindaja
EMPs või Türgis. Märgis tuleb kinnitada vastavalt õigusaktides ettenähtud formaadile nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult tootele,
toote pakendile või selle andmesildile. Kui tootmise kontrollifaasis osales mõni teavitatud asutus, tuleb CE-märgisele lisada selle
asutuse tunnusnumber. Tootja kohuseks on koostada ja allkirjastada EÜ vastavusdeklaratsioon, mis tõendab, et toode
vastab nõuetele. Ongi kõik! Teie CE-märgisega toode on
turule laskmiseks valmis.

2. SAMM – kontrollige tootespetsiifilisi
nõudeid
Teie ülesandeks on kontrollida, kas teie toode vastab asjakohaste ELi õigusaktidega kehtestatud põhinõuetele. Toote täielik vastavus ühtlustatud
standarditele annab tootele vastavuseelduse asjakohastele põhinõuetele. Ühtlustatud standardite kasutamine on endiselt vabatahtlik. Põhinõuete
täitmiseks võib valida ka mõne muu viisi.
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Et hinnata toote vastavust asjakohastele nõuetele ning
samuti riskide hindamise jaoks peab tootja koostama
direktiivide alusel nõutavad tehnilised dokumendid.
Need tehnilised dokumendid tuleb esitada ametiasutuste nõudmisel koos EÜ vastavusdeklaratsiooniga.

3. SAMM – selgitage välja, kas teavitatud
asutus nõuab sõltumatut
vastavushindamist
Iga teie toodet puudutav direktiiv määratleb, kas CEmärgise saamine eeldab volitatud kolmanda isiku (teavitatud asutuse) osalemist vastavushindamise protsessis. See ei ole kõigi toodete puhul kohustuslik, seega on
oluline kontrollida, kas teavitatud asutuse osalemine on üldse
nõutav. Teavitatud asutustele annavad volituse riigi ametiasutused. Komisjoni on nendest asutustest ametlikult teavitatud ja nad
on loetletud NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations – uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonid) andmebaasis.

5. SAMM – koostage nõutav tehniline
dokumentatsioon ja hoidke see käepärast

4. SAMM – katsetage toodet ja kontrollige
selle vastavust
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Tootja ülesandeks on toodet katsetada ja kontrollida selle
vastavust ELi õigusaktidele (vastavushindamismenetlus).
Menetluse üheks osaks on riskide hindamine. Asjakohaste
ühtlustatud Euroopa standardite rakendamine aitab teil täita
direktiividega kehtestatud põhilisi juriidilisi nõudeid.

