1. EESTI SEADUSED (akrediteerimise või mõõtja pädevustõenduse nõuet sätestavad)
Jrk nr
1

Nimetus
Toote nõuetele vastavuse seadus

2

Mõõteseadus

3
4

Seadme ohutuse seadus
Atmosfääriõhu kaitse seadus

5

Toiduseadus

6

Maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seadus
Veterinaarkorralduse seadus

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Veeseadus
Vedelkütuse seadus
Väärismetalltoodete seadus
Lõhkematerjali seadus
Meditsiiniseadme seadus
Meresõiduohutuse seadus
Raudteeseadus
Tolliseadus
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja
elektriaktsiisi seadus

Akrediteerimisele viitavad sätted
§ 18 lg 2; § 26; § 28 lg 3 + 4 ptk
§ 5 lg 3; § 14 lg 1; § 17 lg 5; § 30 lg 4; § 31 lg
3; § 33; § 34
§ 8 lg 4; § 10 lg 4; § 11 lg 3
§ 34 lg 1; § 61 lg 2 ja 3; § 62 lg 2; § 126 lg 2;
§ 167; § 225 lg 2
§ 52 lg 1; § 53 lg 1 (viide määrusele nr
882/2004/EÜ)
§ 34 lg 2 (viide määrusele nr 882/2004/EÜ)
§ 34¹ lg 1 (viide määrusele nr 882/2004/EÜ)
§ 12¹ lg 2⁴, lg 7¹
§ 9 lg 2
§ 38 lg 3; § 40 lg 2
§ 4 lg 1; §6 lg 3
§ 2 lg 5
§ 19²
§ 66⁴
§ 32 lg 1
§ 33¹ lg 2, lg 4, lg 5

17

18

19
20
21
22
23
24

25
26

Töötervishoiu ja tööohutuse
seadus
Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seadus
Keskkonnaregistri seadus
Söödaseadus
Väetiseseadus
Taimekaitseseadus
Alkoholiseadus
Nakkushaiguste ennetamise ja
tõrje seadus
Ühistranspordiseadus
Liiklusseadus

§ 19 lg 3
§ 49 lg 1
§ 39 lg 3
§ 31 lg 3
§ 7 lg 3
§ 88² lg 2
§ 1 lg 4
§ 41 lg 2
§ 64 lg 8
§ 131¹ lg 1; § 192 lg 1 p. 9

2. EESTI MÄÄRUSED (akrediteerimise või mõõtja pädevustõenduse nõuet sätestavad)
Jrk nr

1

2

3

Väljaandja, kuupäev ja
number
Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
16.09.10 määrus nr 65
Majandus- ja taristuministri
26.07.2013 määrus nr 49
Majandus- ja taristuministri
22.09.2014 määrus nr 74

Nimetus
Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele
vastavuse tõendamine
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad
nõuded ja nende nõuetele vastavuse
tõendamise kord
Tee-ehitusmaterjalidele
ja -toodetele
esitatavad nõuded ja nende nõuetele
vastavuse tõendamise kord

Akrediteerimisele
viitavad sätted
§ 5 lg 1

§ 1 lg 4
§ 2 lg 3

4

Majandus- ja taristuministri
16.07.2015 määrus nr 95
Majandus- ja taristuministri
03.07.2015 määrus nr 86

Auditi kohustusega seadmed ja nõuded
auditile ning auditi tulemuste esitamisele
Auditi kohustusega elektripaigaldised ning
nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi
tulemuste esitamisele

§ 8 lg 2

6

Majandus- ja taristuministri
09.07.2015 määrus nr 88

§ 5 lg 2

7

Vabariigi Valitsuse 06.06.2000
määrus nr 182
Vabariigi Valitsuse 07.07.2000
määrus nr 225
Sotsiaalministri 6.12.2016 määrus
nr 65

Seadme vahetu kasutaja, kasutamise
järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva
isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele
ning sertifitseerimisskeemile
esitatavad
Ametiasutuste
pädevus “Geograafilise

5

8

9

10

11

12

13

Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
03.03.2011 määrus nr 17
Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
18.07.2011 määrus nr 77
Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
05.04.2012 määrus nr 28
Majandus- ja taristuministri
03.08.2015 määrus nr 101

tähise kaitse seaduse” rakendamisel
Mootoriga õhusõiduki
keskkonnakõlblikkuse nõuded
Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia
protseduuride teostamisel ja
meditsiinikiiritust
saavate
Nõuded
sõidumeerikule
ja isikute
selle kaitse
paigaldamisele ning sõidumeeriku
kontrollimise tingimused ja kord
Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnonõuetele vastavuse kontrollimise
tingimused ja kord
Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete
veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri
registreerimise mõõtevahendi kontrollimise
tingimused ja kord
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

§ 4 lg 4

§ 6 lg 2
§4
§ 6 lg 5
§ 5 lg 1

§ 2 p. 8

§ 3 lg 3

§ 2 lg 16

14

15

Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
nr 42
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise
meetodid
Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus Vibratsiooni
piirväärtused
elamutes ja

§ 4 lg 2

nr 78
16

17

ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni
mõõtmise
meetodid
Sotsiaalministri 06.05.2002 määrus Ultraja infraheli
helirõhutasemete
nr 75
piirväärtused ning ultra- ja infraheli
helirõhutasemete
mõõtmine nõuded
Vabariigi Valitsuse 08.04.2010
Töötervishoiu
ja tööohutuse

§ 12

määrus nr 47
18

Vabariigi Valitsuse 12.04.2007
määrus nr 108

19

Vabariigi Valitsuse 12.04.2007
määrus nr 109

20

Vabariigi Valitsuse 20.06.2000
määrus nr 193
Vabariigi Valitsuse 20.03.2001
määrus nr 105

21

22

Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
21.04.2004 määrus nr 114

tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud
töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse
piirnormid ja kiirguse
mõõtmise
kordmürast
Töötervishoiu
ja tööohutuse
nõuded
mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna
müra piirnormid ja müra mõõtmise kord
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale,
töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja
vibratsiooni mõõtmise kord
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate
materjalide kasutamise töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded
Kinnispakkide kohustuslikud
eelmääratletud nimikogused, kinnispakkide
märgistamise nõuded, sealhulgas e-märgise
kuju, täitekoguse lubatud hälbed
nimikogusest ning kinnispakkide

§ 1 lg 4
§ 8 lg 3

§ 9 lg 2

§ 8 lg 2

§ 2 lg 2
§ 2 lg 4
§ 1 lg 3; § 3 lg 3

23

Keskkonnaministri 20.12.2016
määrus nr 73

Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse
kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord
ning biokütuste ja vedelate biokütuste
kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähenemise määramise
metoodika

24

Keskkonnaministri 08.04.2013
määrus nr 7

Biolagunevatest jäätmetest komposti
tootmise nõuded

25

Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
05.10.2006 määrus nr 85

Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja
tõendamise kord

§ 12 lg 1

§ 9 lg 3; § 10 lg 3
Esitab mõõtja erialase
pädevuse nõuded ja
hindamise korra

