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Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus  

ja sisemisel tootmisohjel põhinev tüübivastavuse hindamine 
 
 
I Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus  
 
1. Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
nr 768/2008/EÜ II lisa mooduliga B kooskõlas olev vastavushindamismenetluse osa, mille 
puhul teavitatud asutus hindab raadioseadme tehnilist projekti ning kontrollib ja kinnitab, et 
raadioseadme tehniline projekt vastab raadioseadme olulistele nõuetele.  
 
2. Euroopa Liidu tüübihindamismenetlust teostatakse raadioseadme tehnilise projekti nõuetele 
vastavuse hindamisega käesoleva lisa punktis 3 osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja 
täiendavate tõendite kontrollimise teel ilma tootenäidist (konstruktsioonitüüpi) kontrollimata.  
 
3. Tootja esitab Euroopa Liidu tüübihindamisavalduse ühele tema valitud teavitatud asutusele. 
Avaldus sisaldab järgmist:  
a) tootja nimi ja aadress, ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja 
aadress;  
b) kirjalik kinnitus selle kohta, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud 
asutusele;  
c) tehniline dokumentatsioon, mis võimaldab hinnata raadioseadme vastavust kohaldatavatele 
nõuetele ning sisaldab nõuetekohast riskianalüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis 
loetletakse kohaldatavad nõuded, mida käsitletakse raadioseadme projekteerimise, tootmise ja 
tööpõhimõtte hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab vajaduse 
korral käesoleva määruse lisas 4 sätestatud elemente;  
d) tõendusmaterjal tehnilise projekti nõuetele vastavuse kohta, milleks on kõik kasutatud 
dokumendid, eelkõige juhul, kui asjakohaseid harmoneeritud standardeid ei ole kohaldatud 
või ei ole täielikult kohaldatud. Vajaduse korral lisatakse ka tootja enda nõuetekohases laboris 
või tema nimel ja vastutusel muus katselaboris kooskõlas muude asjakohaste tehniliste 
kirjeldustega tehtud katsete tulemused.  
 
4. Teavitatud asutus kontrollib tehnilist dokumentatsiooni ja lisatud tõendusmaterjali, et 
hinnata raadioseadme tehnilise projekti nõuetele vastavust.  
 
5. Teavitatud asutus koostab hindamisaruande, kuhu on märgitud vastavalt käesoleva lisa 
punktile 4 tehtud toimingud ja nende tulemused. Ilma et see piiraks punktis 8 sätestatud 
kohustusi, avalikustab teavitatud asutus nimetatud aruande sisu, kas täielikult või osaliselt, 
ainult tootja loal.  
 
6. Kui tüüp vastab asjaomase raadioseadme suhtes kohaldatavatele nõuetele, väljastab 
teavitatud asutus tootjale Euroopa Liidu tüübihindamistõendi. See tõend sisaldab tootja nime 
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ja aadressi, kontrollimise põhjal tehtud järeldusi, kontrollitud oluliste nõuete aspekte, 
kehtivustingimusi (kui need kehtestatakse) ja hindamise läbinud tüübi identifitseerimiseks 
vajalikke andmeid. Euroopa Liidu tüübihindamistõendil võib olla üks või mitu lisa.  
 
Euroopa Liidu tüübihindamistõend ja selle lisad peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, mis 
võimaldab hinnata valminud raadioseadme vastavust kontrollitud tüübile ja teha 
kasutuskontrolli. 
 
Kui tüüp ei vasta kohaldatavatele nõuetele, keeldub teavitatud asutus Euroopa Liidu 
tüübihindamistõendit välja andmast ning teeb selle taotlejale teatavaks keeldumist 
üksikasjalikult põhjendades.  
 
7. Teavitatud asutus hoiab end kursis muutustega valdkonna üldtunnustatud tehnilises 
tasemes, mis tähendab seda, et kord kinnitatud tüüp võib mõne aja pärast osutuda 
kohaldatavatele nõuetele mittevastavaks, mistõttu asutus seejärel otsustab, kas need muutused 
toovad kaasa täiendava uurimise. Kui uurimine on vajalik, teavitab teavitatud asutus sellest 
tootjat. 
 
Tootja teavitab teavitatud asutust, kelle käes on hoiul Euroopa Liidu tüübihindamistõendiga 
seotud tehniline dokumentatsioon, kõigist kinnitatud raadioseadme tüübi osas tehtud 
muudatustest, mis võivad mõjutada selle vastavust raadioseadme olulistele nõuetele või 
nimetatud tõendi kehtivuse tingimusi. Sellised muudatused tuleb täiendavalt heaks kiita ja 
vormistada esialgse Euroopa Liidu tüübihindamistõendi lisana.  
 
8. Kõik teavitatud asutused teatavad oma teavitavale asutusele Euroopa Liidu tüübihindamis-
tõendi või selle lisade väljastamisest või tühistamisest ja teevad teavitavale asutusele 
regulaarselt või nende taotluse korral kättesaadavaks nimekirja tõenditest või nende lisadest, 
mille andmisest keelduti, mis peatati või mida piirati muul viisil.  
 
Kõik teavitatud asutused teatavad teistele teavitatud asutustele Euroopa Liidu tüübihindamis-
tõenditest või lisadest, mille andmisest keelduti, mis tühistati, peatati või mida piirati muul 
viisil, ning taotluse korral ka väljastatud tõenditest või nende lisadest.  
 
Teavitatud asutused teatavad Euroopa Liidu liikmesriikidele Euroopa Liidu tüübihindamis-
tõendi või selle lisade väljastamisest ka sellisel juhul, kui harmoneeritud standardeid, mille 
viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, ei ole rakendatud või ei ole rakendatud 
täies ulatuses. Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja teised teavitatud asutused 
võivad taotluse korral saada Euroopa Liidu tüübihindamistõendi või selle lisade koopia. 
Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Komisjon võivad taotluse korral saada tehnilise 
dokumentatsiooni ja teavitatud asutuse tehtud kontrollitoimingute tulemuste koopia. 
Teavitatud asutus säilitab Euroopa Liidu tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste ning 
tootja dokumentatsiooni sisaldava tehnilise toimiku koopiat kümme aastat pärast raadio-
seadme hindamist või kuni tõendi kehtivusaja lõpuni.  
 
9. Tootja säilitab riiklike asutuste jaoks kättesaadavana koopiat Euroopa Liidu tüübihindamis-
tõendist, selle lisadest ja täiendustest koos tehnilise dokumentatsiooniga kümme aastat pärast 
raadioseadme turulelaskmist.  
 
10. Tootja volitatud esindaja võib esitada käesoleva lisa punktis 3 osutatud taotluse ning täita 
punktides 7 ja 9 sätestatud kohustusi, kui need on volituses täpsustatud. 
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II Tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavus  
 
1. Tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
768/2008/EÜ II lisa mooduliga C kooskõlas olev vastavushindamismenetluse osa, mille puhul 
tootja täidab käesoleva lisa punktides 2 ja 3 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab, et 
asjaomased raadioseadmed vastavad Euroopa Liidu tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile 
ja nende suhtes kohaldatavatele nõuetele.  
 
2. Tootmine  
Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et raadioseadme tootmisprotsess ja selle kontrollimine 
tagaksid toote vastavuse Euroopa Liidu tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja selle 
suhtes kohaldatavatele nõuetele.  
 
3. CE-märgis ja EÜ vastavusdeklaratsioon  
 
3.1. Tootja kinnitab CE-märgise vastavalt käesoleva määruse §-le 7 igale raadioseadmele, mis 
vastab Euroopa Liidu tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja selle suhtes kohaldatavatele 
nõuetele.  
 
3.2. Tootja koostab kirjaliku EÜ vastavusdeklaratsiooni iga raadioseadme tüübi kohta ja hoiab 
seda Tehnilise Järelevalve Ameti jaoks kättesaadavana kümme aastat pärast raadioseadme 
turulelaskmist. EÜ vastavusdeklaratsioonis määratletakse raadioseadme tüüp, mille kohta see 
koostati. EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse Tehnilise Järelevalve Ameti nõudmisel 
talle kättesaadavaks.  
 
4. Volitatud esindaja  
Punktis 3 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud 
esindaja, kui need on volituses täpsustatud. 
 

 


