
 

 

ELi SERTIFITSEERIMISMÄRGI PÕHIKIRI 

 

▪ Tuleb koostada selgelt ja lihtsasti mõistetavalt. 

 

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

ELi sertifitseerimismärgi kasutamisel. 

 

▪ Esitatakse kahe kuu jooksul alates ELi sertifitseerimismärgi taotluse esitamise 

kuupäevast. 

 

▪ Peab olema kooskõlas avaliku korra ja üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. 

nt kui taotlejal puudub sertifitseerimisõigus (nt sest ta ei vasta põhikirjasätetele); kui luba 
põhikiri eristab turuosalisi nõuetekohase põhjenduseta (nt puuduvad objektiivsed 
kriteeriumid või kohaldatakse vastuvõetamatuid kriteeriume). 
 

▪ Peab olema eraldi dokument. Seepärast peab põhikiri sisaldama järgmist kohustuslikku 
teavet, nagu nõutakse komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/626 
(ELKMRM) artiklis 17, soovitatavalt liigendades teabe samamoodi kui ELKMRMi 
artiklis 17. 

 

1. Taotleja nimi 
 

 
Taotleja nimi põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. 

 

2. Taotleja avaldus, et ta ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritud 
kaupade tarnimise või teenuste pakkumisega. 
 

 
„Kinnitan, et ma ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritavat liiki 
[kaupade tarnimisega] [teenuste pakkumisega] [kaupade tarnimise ja teenuste 
pakkumisega].“ 
 
„[Taotleja nimi] kinnitab, et ta vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) artikli 83 
lõikes 2 sätestatud nõuetele.“ 

 

3. ELi sertifitseerimismärgi kujutis 
 

 
Tähise kujutis põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. Kui tähise kujutis 
taotluses on värviline, peab selle kujutis olema värviline ka põhikirjas. 

 

4. ELi sertifitseerimismärgiga hõlmatud kaubad või teenused 
 

 
Kaupade ja/või teenuste loetelu põhikirjas peab olema täpselt sama kui taotluses. 
Viide ELi kaubamärgi taotluse numbrile või rahvusvahelise registreeringu numbrile 
ei ole piisav. 
 



 

 

Põhikirja uues versioonis tuleb samaväärselt kajastada kaupade ja/või teenuste 
loetelu mis tahes edasisi piiranguid. 

 

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

 

 
▪ Omadusi, millega seoses kaupu või teenuseid sertifitseeritakse, peab märkima ja 

selgitama selgelt, et asjaomane sihtrühm saaks neid selgelt ja täpselt mõista. 
 
▪ Kui loetelu hõlmab mitmesuguseid kaupu või teenuseid, mille eri omaduste 

sertifitseerimist taotletakse, tuleb sertifitseeritavad omadused olenevalt 
individuaalsest kauba-/teenusekategooriast märkida iga kauba-/teenuseliigi kohta. 

 
▪ Teenuste korral tuleb märkida iga teenuseliigi ja mitte teenuseosutajate omadused. 

 
▪ Omadusi, millega seoses sertifitseerimist tegelikult taotletakse, võib kirjeldada 

üldsõnaliselt ning kõiki tehnilisi aspekte ja tehnilisi kirjeldusi ei ole vaja 
üksikasjalikult märkida. Tuleb siiski eristada järgmist: 

 
- kui sertifitseerimissüsteem hõlmab ametlikest allikatest pärit avalikult 

kättesaadavaid standardeid (nt ISO, DIN, ELi määrused ja direktiivid jt), tuleb 
põhikirja lisada viide konkreetsetele normidele, sest need on parameetrid, mille 
alusel hindab ja testib sertifitseerimisasutus sertifitseeritavate kaupade või 
teenuste omadusi; 
 

- kui sertifitseerimissüsteem hõlmab eraõiguslikke standardeid (mille on 
kehtestanud taotleja ise), ei pea standardite avalikustamise tase olema 
üksikasjalik ning seega piisab nende standardite üldsõnalisest kirjeldusest 
põhikirjas. 

 
Täiendava tehnilise teabe saab esitada lihtsalt, märkides toimivad 
internetilingid asjakohastele allikatele või kasutades lisasid. 

 
▪ Kaupu või teenuseid ei saa sertifitseerida seoses nende geograafilise päritoluga, 

nagu on sätestatud ELKMMi artikli 83 lõikes 1. 
 

6. ELi sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivad tingimused, kaasa arvatud 
sanktsioonid 

 

 
▪ Peavad sisaldama volitatud kasutajale kehtestatud konkreetseid kasutustingimusi: 

- et märki kasutatakse ELi sertifitseerimismärgina; 
- kas märgi kasutamise eest tuleb maksta tasu 
- jt. 

 
▪ Kasutamine ja kasutustingimused põhikirjas peavad viitama tähise samale 

kujutisele kui taotluses (vt punkt 3). Sel põhjusel ei ole lubatud muid värve ega 
kujutismärkide kasutamist sõnamärkidena. 

 
▪ Kohustuslik on täpsustada asjakohased sanktsioonid, mida kohaldatakse 

kasutustingimuste eiramisel. 
 



 

 

7. Isikud, kellel on lubatud ELi sertifitseerimismärki kasutada 
 

 
▪ Tuleb selgelt nimetada, kellel on õigus kasutada ELi sertifitseerimismärki: 

(i) igal isikul, kelle sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate kaupade või 
teenuste omadused ja sertifitseerimismärgi kasutustingimused vastavad 
nõutud standarditele (nagu märgitud punktides 5 ja 6); 

(ii) kindel isikute kategooria (objektiivsed kriteeriumid tuleb selgelt sätestada). 
 
▪ Kui taotleja kavatseb esitada ELi sertifitseerimismärgi volitatud kasutajate loetelu, 

võib sellele viidata veebilingiga, mis võimaldab süstemaatilist ajakohastamist, ilma 
et põhikirja oleks vaja muuta. 
 

▪ Isikuid, kellel on õigus kasutada ELi sertifitseerimismärki, tuleb nimetada volitatud 
kasutajateks. 
 

▪ Volitatud kasutajatel ei ole õigust ELi sertifitseerimismärki kolmandatele isikutele 
üle anda ega litsentsida. 

 

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

 

 
▪ Vaja on märkida testimismeetodid ja kontrollimise süsteem, millega ELi 

sertifitseerimismärgi taotleja/omanik tagab, et märgiga kaupadel või teenustel on 
tõepoolest sertifitseeritud omadused. Need meetmed (testimine ja kontroll) võivad 
olla seotud järgmisega: 
 
- testimise ja kontrolli meetodid ja sagedus; 
- testijate ja kontrollijate kvalifikatsioon; 
- täiendavate või põhjalikumate testide või kontrollimeetmete ajendid; 
- jm. 
 
Taotleja peab kirjeldama meetmeid piisavalt selgelt, et tagada, et 
sertifitseerimismärk hõlmab tegelikult sertifitseeritud kaupu või teenuseid. 
 

▪ Taotleja ei pea tingimata ise tegema teste ega kontrollima kasutustingimusi. 
Teatud juhtudel võib olla vaja teha koostööd spetsialiseeritumate väliste testijate 
ja/või kontrollijatega. 

 
▪ Samamoodi võib märki kandvate kaupade ja teenuste testimine ning 

kasutustingimuste kontrollimine piirduda valimite või pisteliste kontrollidega ja see 
ei pea laienema kõikidele sertifitseeritud kaupadele või kasutajatele. 

 

 

▪  Lisakaalutlused 
 

- Amet soovitab vältida täiendavate dokumentide või lisade esitamist. Kui põhikirjas 
viidatakse täiendavatele dokumentidele (nt ISO- ja DIN-standardid, normid jt), soovitab 
amet esitada toimivad internetilingid veebilehtedele, kus on dokumentide uusim 
versioon. Lisad on põhikirja osa, seepärast peab ametile teatama lisana või 
internetilinkide abil esitatud dokumentide kõigist muudatustest. 
 



 

 

- Kui taotleja täiendab põhikirjas olevat kohustuslikku teavet lisadega, tuleb need 
põhikirja tekstis ja lisatud dokumentides selgesti nummerdada, et lugeja mõistaks 
kergesti nende seost ja säiliks järjepidevus. 
 

- Kui taotleja muudab põhikirja, et kõrvaldada ameti tuvastatud puudused, peab taotleja 
esitama läbivaadatud põhikirja täisversiooni (mitte väljavõtted). 
 

- Pärast ELi sertifitseerimismärgi registreerimist esitab ELi sertifitseerimismärgi omanik 
kooskõlas ELKMMi artikliga 88 põhikirja muudetud versioonid ametile. Sellist 
muudetud versiooni kontrollitakse uuesti, et see täidaks ELKMMi artikli 84 nõuded 
ja tagada, et selles puuduvad ELKMMi artiklis 85 sätestatud tagasilükkamise 
põhjused. Põhikirja muudatused jõustuvad alles kuupäeval, mil muudatus kantakse 
registrisse. 

 

▪ ELi sertifitseerimismärkide kontrollimise lisateave on EUIPO suunistes: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778640/1713561/kaubamargisuunised/sissejuhatus 

 
o B osa „Kontrollimine“, 2. jaotis „Vorminõuded“, 8. peatükk „Märgi liik“, punkt 8.3 

„Sertifitseerimismärgid“ 
 

o B osa „Kontrollimine“, 4. jaotis „Absoluutsed keeldumispõhjused“, 16. peatükk 
„Euroopa Liidu sertifitseerimismärgid“ 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778640/1713561/kaubamargisuunised/sissejuhatus



