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1. SISSEJUHATUS 

1.1 Käesolev dokument esitab Eesti Akrediteerimiskeskuse (edaspidi EAK) logo ja 
akrediteerimissümboli kasutamise ning akrediteeringule ja EAK liikmestaatusele EA 
Mitmepoolses Lepingus (edaspidi MLA) viitamise tingimused EAK poolt akrediteeritud 
kalibreerimis-, katse- ja meditsiinilaborites ning inspekteerimis-, sertifitseerimis- ja 
tõendamisasutustes (edaspidi asutused).  
1.2 Käesoleva dokumendi nõudeid peavad järgima EAK töötajad, EAK poolt akrediteeritud 
asutused ning nende kliendid. 
1.3 Kui akrediteeritud asutus väljastab akrediteerimisulatusega hõlmatud 
vastavushindamistegevuse tulemused EAK akrediteerimissümbolita ja/või tekstiviiteta 
akrediteeringule, siis neile tulemustele ei laiene vastavuseeldus akrediteerimisstandardite nõuetele 
ega EA MLA sätetele (st rahvusvaheline tunnustus). 

2. EAK LOGO JA SELLE KASUTAMINE  

2.1 EAK-l on ametlik logo, mida kasutatakse EAK identifitseerimiseks. 
2.2 EAK logo (vt tiitelleht) on registreeritud Euroopa Patendiametis EUIPO ja see koosneb 
vektorgraafikas esitatud suurtähtedest EAK ning nende alla paigutatud suurtähtedega tekstidest 
EESTI AKREDITEERIMISKESKUS ja ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE.    
2.3 EAK logo kasutamine on rangelt piiratud üksnes EAK vajadusteks. Logo kasutatakse EAK 
dokumentidel, nagu juhtimissüsteemi käsiraamat ja tugidokumendid, akrediteerimise 
juhenddokumendid, vormid ja tunnistused ning nende lisad, kirjaplank, veebileht, info- ja 
koolitusmaterjalid ning EAK töötajate nimekaardid. 
2.4 Vastavushindamisvaldkondades, kus EAK on EA MLA liige, esitatakse EAK poolt 
väljastatavatel akrediteerimistunnistustel koos EAK logoga ka kirje: „EA MLA liige“ [ingl. k. „EA 

MLA Signatory“]. 
2.5 EAK logo kasutamine teiste asutuste või isikute poolt võib toimuda üksnes EAK loal. 

3. EAK AKREDITEERIMISSÜMBOL, SELLE KASUTAMINE JA AKREDITEERINGULE 
NING EA MLA-LIIKMESUSELE VIITAMINE 

3.1 EAK akrediteerimissümbol on registreeritud EUIPO-s. EAK akrediteerimissümbol koosneb 
ovaaljoonega ümbritsetud vektorgraafikas suurtähtedest EAK ning piki ovaaljoone üla- ja alaserva 
paigutatud suurtähtedega tekstidest EESTI AKREDITEERIMISKESKUS ja ESTONIAN 
ACCREDITATION CENTRE, mida eraldavad kaks nelinurkset tähekest, kolmas nelinurkne 
täheke katkestab ovaaljoone sümboli tsentris olevate tähtede A ja K vahel. Kujundi all esitatakse 
kahes tekstireas asjakohasele vastavushindamistegevusele akrediteerimiskriteeriumeid kehtestava 
standardi tähis (nt EVS-EN ISO/IEC 17025) ning konkreetse akrediteerimistunnistuse number (nt 

LXXX). EAK akrediteerimissümbolit tohib esitada ainult kindla kuju, proportsioonide, suuruse, 
värvide ja tekstiga, nagu on kirjeldatud lisas 1.  
3.2 EAK akrediteerimissümbolit tohib kasutada ainult EAK poolt akrediteeritud asutus käesolevas 
juhendis esitatud tingimustel.  
3.3 Iga akrediteeritud asutus saab EAK-st konkreetse akrediteerimissümboli kujutise 
elektroonilise vektorfailina.  
3.4 Kui akrediteeritud asutus soovib akrediteeritud vastavushindamistegevuste tulemuste 
esitamisel akrediteerimissümboli kasutamise asemel tekstiliselt viidata EAK akrediteeringule, 
peab ta kasutama väljendit “EAK poolt akrediteeritud kalibreerimislabor (või 

katselabor/meditsiinilabor/inspekteerimisasutus/sertifitseerimisasutus/tõendamisasutus) K (või 

L/M/I/PC/PEC/MSC/V)XXX” [ingl. k. „EAK accredited calibration laboratory KXXX“], 
kusjuures number “XXX” asendatakse konkreetse akrediteerimistunnistuse numbriga.  
Soovi korral võib asutus akrediteeringule viidates ära näidata ka akrediteerimisstandardi, mille 
nõuetele vastavust konkreetne akrediteering tõendab. Sellisel juhul peab ta kasutama väljendit 
„EAK poolt akrediteeritud kalibreerimislabor (või katselabor/meditsiinilabor/ 
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inspekteerimisasutus/sertifitseerimisasutus/tõendamisasutus) K(või L/M/I/PC/ PEC/MSC/V)XXX 
standardi EVS-EN ISO/IEC YYYYY:ZZZZ nõuete suhtes“ [ingl. k. „EAK accredited calibration 

laboratory KXXX in accordance with the standard EVS-EN ISO/IEC YYYYY:ZZZZ“], kusjuures 
number “XXX” asendatakse konkreetse akrediteerimistunnistuse numbriga ja numbrid “YYYYY“ 
ning „ZZZZ“ vastavalt asjakohase standardi ja selle väljalaskeaasta numbritega.  
3.5 Kui akrediteeritud asutus soovib viidata EAK liikmestaatusele EA MLA-s, peab ta kasutama 
väljendit „EAK on EA MLA liige kalibreerimislaborite (või 

katselaborite/inspekteerimisasutuste/sertifitseerimisasutuste/tõendamisasutuste) akrediteerimise 
alal“  [ingl. k. „EAK is an EA MLA Signatory on accreditation of calibration laboratories“] või 
akrediteerimissümboli  ja viite kooskasutusel „EA MLA liige“ [ingl. k. „EA MLA Signatory“]. 
3.6 Akrediteeritud asutus peab esitama EAK akrediteerimissümboli või viitama EAK 
akrediteeringule ja EA MLA-liikmesusele akrediteeritud teenusega vahetult seotud paber- ja 
elektroonilistes dokumentides (kalibreerimis- või katseprotokollid, tunnistused, sertifikaadid jne) 
kooskõlas järgmiste tingimustega: 

• kalibreerimislabor peab oma dokumentides kalibreerimistulemuste esitamisel kasutama EAK 
akrediteerimissümbolit või viidet EAK akrediteeringule ja EA MLA-liikmesusele tingimusel, 
et peatüki 4 ja EAK asjakohased akrediteerimiskriteeriumid on täidetud ning peatüki 7 
piirangud on arvesse võetud;  

• katselabor peab oma dokumentides katsetulemuste esitamisel kasutama EAK 
akrediteerimissümbolit või viidet EAK akrediteeringule ja EA MLA-liikmesusele tingimusel, 
et peatüki 5 ja EAK asjakohased akrediteerimiskriteeriumid on täidetud ning peatüki 7 
piirangud on arvesse võetud;  

• labor, mis on akrediteeritud kalibreerimisteks või katsetusteks väljaspool labori püsiasukohta, 
peab EAK akrediteerimissümbolit kasutama ja EAK akrediteeringule viitama samadel 
tingimustel, nagu püsiasukohas tegutsev labor; 

• inspekteerimis-, sertifitseerimis- või tõendamisasutus peab esitama EAK 
akrediteerimissümboli või viitama EAK akrediteeringule ja EA MLA-liikmesusele 
dokumentides, mida kasutatakse inspekteerimis-, sertifitseerimis- või tõendamistulemuste 
esitamiseks tingimusel, et peatüki 6 ja EAK asjakohased akrediteerimiskriteeriumid on 
täidetud ning peatüki 7 piirangud on arvesse võetud; 

• kui asutuse kirjaplangil, millel on EAK akrediteerimissümbol, esitatakse näiteks 
hinnapakkumine või saatekiri protokollidele või sertifikaatidele, mis sisaldavad 
akrediteeringuga hõlmamata teenuseid või nende tulemusi, lisatakse samas ka EAK vastutust 
välistav avaldus, näiteks „Käesolev hinnapakkumine käsitleb teenuseid, mis ei ole 
akrediteeringuga kaetud“ või „Lisatud tulemused ei ole akrediteeringuga kaetud“; 

• akrediteeritud asutus võib kasutada EAK akrediteerimissümbolit, tekstiviidet akrediteeringule 
ja EAK EA MLA-liikmesusele oma veebilehel ning müügiedendamis- ja reklaammaterjalidel, 
mis käsitlevad vähemalt osaliselt akrediteeritud tegevust, tingimusel, et viide akrediteeringule 
on üksüheselt seostatav akrediteeritud tegevusega;  

• akrediteeritud asutus, mis omab akrediteeringut mitmele tegevusele, võib oma kirjaplangil, 
veebilehel ja reklaammaterjalides kasutada kõiki asjakohaseid EAK akrediteerimissümboleid;  

• akrediteerimissümboli kasutamine ega tekstiviide akrediteeringule ei tohi olla vähimalgi 
määral eksitav selle suhtes, mis (milline vastavushindamistegevus) ja kes (milline asutus) on 
akrediteeritud. 

3.7 EAK akrediteerimissümboli kasutamiseks ja akrediteeringule ning EA MLA-liikmesusele 
viitamiseks käesolevas peatükis sätestatust erineval viisil, samuti  muudes, käesolevas juhendis 
nimetamata dokumentides ja materjalides, peab asutus taotlema EAK kirjalikku nõusolekut. 
3.8 Akrediteeritud asutus peab teavitama EAK-d igast asutuse poolt tuvastatud EAK 
akrediteerimissümboli või logo väärkasutamisest mistahes autuse või isiku poolt. 
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4. AKREDITEERIMISSÜMBOLI JA TEKSTIVIIDETE KASUTAMINE  
KALIBREERIMISTUNNISTUSTEL JA -KLEEBISTEL 

4.1 Akrediteeritud kalibreerimislabor peab esitama EAK akrediteerimissümboli või viite 
akrediteeringule ja EAK liikmesusele EA MLA-s igal kalibreerimistunnistusel, mis sisaldab 
akrediteerimisulatusse kuuluvate kalibreerimiste tulemusi. 
4.2 EAK akrediteerimissümbolit, viidet akrediteeringule ega MLA-liikmesusele ei tohi kanda 
kalibreerimistunnistusele või -kleebisele, mis ei sisalda akrediteerimisulatusse kuuluvate 
kalibreerimiste tulemusi. 
4.3 Akrediteeritud kalibreerimislabor võib esitada EAK akrediteerimissümboliga või 
akrediteeringule viitaval kalibreerimistunnistusel ka kalibreerimistulemusi väljaspool 
akrediteerimisulatust, tingimusel, et need kalibreerimised on tunnistusel selgelt eristatud, 
kasutades soovitavalt teksti „Tärniga tähistatud kalibreerimised ei kuulu labori 
akrediteerimisulatusse“. 
4.4 Akrediteeritud kalibreerimislabor peab (kui tehniliselt võimalik) kandma kalibreeritud 
mõõtevahendile labori poolt kinnitatud kujundusega kleebise, tagades  järgmiste tingimuste 
täitmise: 
• labor omab EAK akrediteeringut kõnealusele kalibreerimisele; 
• labor on välja andnud kleebisel nimetatud mõõtevahendile kalibreerimistunnistuse; 
• kleebis kehtib ainult kalibreerimisele, mis on teostatud kleebisel märgitud kuupäeval; 
• kleebis ei tõenda spetsifikatsioonile vastavust või mõõtevahendi heakskiitu. 
4.5 Kõigis dokumentides ja materjalides, mis sisaldavad EAK akrediteerimissümbolit või viitavad 
akrediteeringule, peab labor selgelt eristama tegevused, mis ei kuulu akrediteerimisulatusse. 

5. AKREDITEERIMISSÜMBOLI JA TEKSTIVIIDETE KASUTAMINE 
KATSEPROTOKOLLIDES  

5.1 EAK akrediteerimissümboli või viite akrediteeringule ja viite EAK liikmestaatusele EA MLA-
s peab esitama kõigis katseprotokollides, mis sisaldavad katsete tulemusi labori 
akrediteerimisulatuse piires. 
5.2 EAK akrediteerimissümbolit, viidet EAK akrediteeringule ega EA MLA-liikmesusele ei tohi 
kasutada, kui katseprotokoll ei sisalda akrediteeritud katsete tulemusi. 
5.3 Kui katseprotokoll, milles on esitatud EAK akrediteerimissümbol või viide akrediteeringule, 
sisaldab ka alltöövõtja katsetulemusi, peab protokollis sisalduma asjakohane märkus, näiteks 
„Käesolevas protokollis tärniga tähistatud tulemused on saadud alltöövõtjalt“. 
5.4 EAK akrediteerimissümbolit või viidet akrediteeringule võib kasutada samuti katseprotokollis, 
mis sisaldab katsetulemusi nii akrediteeritud kui ka akrediteerimata katsete kohta, arvamusi, 
interpreteerimisi või uurimuslikke materjale, tingimusel et protokollis sisaldub alljärgnevast 
tulenev täpsustus: 

• katseprotokollis, milles kasutatakse EAK akrediteerimissümbolit või viidet akrediteeringule 
ja mis sisaldab nii akrediteeritud kui akrediteerimata katsete tulemusi, tuleb iga 
akrediteeringuga hõlmamata katse selgelt eristada, kasutades näiteks teksti “Käesolevas 
protokollis tärniga tähistatud katsed ei kuulu labori akrediteerimisulatusse”; 

• katseprotokollis, milles kasutatakse EAK akrediteerimissümbolit või viidet akrediteeringule 
ja mis sisaldab ka akrediteerimisulatusse mittekuuluvaid arvamusi, tõlgendusi või 
uurimistegevusega seotud materjale, peab olema esitatud asjakohane EAK vastutust välistav 
märkus, näiteks „Käesolevas protokollis avaldatud arvamused/tõlgendused ei kuulu labori 
akrediteerimisulatusse”. 

5.5 Kui labor väljastab katseprotokolli, mis sisaldab EAK akrediteerimissümbolit või viidet 
akrediteeringule ning punktis 5.4 kajastatud täpsustavaid märkusi, esitatakse viimased 
soovitatavalt protokolli esilehel. 
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6. AKREDITEERIMISSÜMBOLI JA TEKSTIVIIDETE KASUTAMINE INSPEKTEERIMIS-, 
SERTIFITSEERIMIS- JA TÕENDAMISTUNNISTUSTEL  

6.1 EAK akrediteerimissümbol või viide akrediteeringule ja EAK EA MLA-liikmesusele peab 
olema esitatud kõigil tunnistustel ja sertifikaatidel (edaspidi tunnistused), mis sisaldavad 
inspekteerimise, sertifitseerimise (vt ka p. 6.2) või tõendamise tulemusi asutuse 
akrediteerimisulatuse piires. 
6.2 Rahvusvahelise akrediteerimisfoorumi IAF otsuse 2016-17 kohaselt on akrediteeritud 
juhtimissüsteemi sertifitseerimisasutus kohustatud igal akrediteerimisulatuse piires väljastataval 
sertifikaadil esitama akrediteerimissümboli või viite akrediteeringule. 

6.2¹ Rahvusvahelise akrediteerimisfoorumi IAF otsuse 2017-19 kohaselt on akrediteeritud isikute 
sertifitseerimisasutus kohustatud igal akrediteerimisulatuse piires väljastataval sertifikaadil 
esitama akrediteerimissümboli või viite akrediteeringule. 

6.2² Rahvusvahelise akrediteerimisfoorumi IAF otsuse 2018-13 kohaselt on akrediteeritud toodete, 
protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutus kohustatud igal akrediteerimisulatuse piires 
väljastataval sertifikaadil esitama akrediteerimissümboli või viite akrediteeringule. 

6.3 EAK akrediteerimissümbolit, viidet akrediteeringule ega EA MLA-liikmesusele ei tohi 
kasutada, kui tunnistus ei sisalda akrediteeritud inspekteerimise, sertifitseerimise või tõendamise 
tulemusi. 
6.4 Kui inspekteerimis-, sertifitseerimis- või tõendamisasutus soovib välja anda tunnistust, millel 
on EAK akrediteerimissümbol või mis viitab EAK akrediteeringule ning hõlmab alltöövõtja 
inspekteerimis-, sertifitseerimis- või tõendamistulemusi, tuleb tunnistuses esitada asjakohane 
märkus, näiteks „Käesolevas tunnistuses tärniga tähistatud tulemused on saadud alltöövõtjalt“. 
6.5 Tunnistusel, mis sisaldab EAK akrediteerimissümbolit või viidet EAK akrediteeringule ja 
esitab nii akrediteeritud kui akrediteerimata inspekteerimise, sertifitseerimise või tõendamise 
tulemusi, tuleb akrediteeringuga hõlmamata tegevused selgelt eristada, kasutades näiteks teksti 
“Käesolevas tunnistuses tärniga tähistatud inspekteerimine (või sertifitseerimine/tõendamine) ei 
kuulu asutuse akrediteerimisulatusse”.  
6.6 Kui asutus väljastab tunnistuse, mis sisaldab EAK akrediteerimissümbolit või viidet 
akrediteeringule ning punktides 6.4 ja/või 6.5 toodud täpsustavaid märkusi, esitatakse viimased 
soovitatavalt tunnistuse esilehel. 

7. PIIRANGUD AKREDITEERIMISSÜMBOLI KASUTAMISEL JA AKREDITEERINGULE 
NING MLA-LIIKMESUSELE VIITAMISEL   

7.1 EAK akrediteerimissümboli kasutamine ega viide akrediteeringule ei tohi tekitada 
eksiarvamusi, nagu vastutaks EAK akrediteerimisega hõlmatud kalibreerimise, katse, 
inspekteerimise, sertifitseerimise või tõendamise tulemuse või sellest tuleneva arvamuse või 
tõlgenduse eest või kiidaks heaks kalibreeritud mõõtevahendi, katsetatud objekti või 
inspekteeritud/sertifitseeritud toote. 
7.2 Tekstiviide EAK EA MLA-liikmesusele ei tohi tekitada eksiarvamusi, milliste 
vastavushindamistegevuste akrediteerimise osas EAK kuulub EA MLA-sse. Viite korrektsust saab 
vajadusel kontrollida EA veebilehelt aadressil www.european-accreditation.org/The EA MLA/Scopes 

and Signatories.   

7.3 Kui akrediteeritud asutus tegutseb mitmes asukohas, mille hulgas on vähemalt üks, mis ei ole 
akrediteeringuga hõlmatud, on ainult akrediteeringuga hõlmatud tegevuskohtadel õigus kasutada 
EAK akrediteerimissümbolit või viidata akrediteeringule.  
7.4 Akrediteeringu kehtivuse peatamise (sh osalise) korral lõpetab asutus koheselt EAK 
akrediteerimissümboliga ja akrediteeringule või EAK EA MLA-liikmesusele viitavate 
protokollide, tunnistuste, sertifikaatide, märgiste jm peatatud akrediteeringuga seotud tegevuste 
tulemusi kajastavate dokumentide väljastamise.  
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7.5 Akrediteeringu kehtetuks tunnistamise korral lõpetab asutus koheselt väitmise, et ta on 
akrediteeritud ning dokumentide levitamise, millel on akrediteerimissümbol või tekstiviide 
akrediteeringule ja/või EAK EA MLA-liikmesusele.  
7.6 Akrediteeritud asutus ei tohi kasutada tekstiviidet EAK EA MLA-liikmesusele oma 
kirjaplangil ega kirjatarvetel. 
7.7 Akrediteeritud asutuse töötajate visiitkaartidel ja nimekaartidel pole lubatud kasutada EAK 
akrediteerimissümbolit, tekstiviidet akrediteeringule ega EAK EA MLA-liikmesusele. 

8. AKREDITEERIMISSÜMBOLI JA TEKSTIVIIDETE KASUTAMINE AKREDITEERITUD 
ASUTUSE KLIENTIDE POOLT 
8.1 Akrediteeritud asutusel peavad olema reeglid ja menetlused asutuse märgise kasutamiseks 
tema klientide poolt ühenduses EAK akrediteerimissümboliga või tekstiviitega akrediteeringule. 
Need reeglid peavad muuhulgas tagama, et akrediteerimissümboli või akrediteeringu tekstiviite 
kasutamine koos asutuse märgisega ei oleks eksitav. 
8.2 Akrediteeritud asutus vastutab EAK akrediteerimissümboli ja akrediteeringu tekstiviite 
kasutamise eest oma klientide poolt ning rakendab vajalikke meetmeid nõuetekohase kasutamise 
tagamiseks.  
8.3 Akrediteeritud asutuse klientidel ei ole õigust kasutada tekstiviiteid EAK liikmestaatusele EA 
MLA-s. Samuti ei tohi  nad kasutada EAK akrediteerimissümbolit ega tekstiviidet labori/asutuse 
akrediteeringule oma kirjaplankidel, nimekaartidel jms dokumentidel. 
8.4 Akrediteeritud inspekteerimisasutuse ja toote sertifitseerimisasutuse kliendid võivad paigutada 
EAK akrediteerimissümboli inspekteeritud/sertifitseeritud tootele endale või selle pakendile ainult 
koos inspekteerimis- või sertifitseerimisasutuse vastavusmärgisega, kus on selgelt näidatud, kes 
inspekteeris/sertifitseeris toote, välistamaks võimalikku eksijäreldust, nagu oleks toode 
inspekteeritud/sertifitseeritud EAK poolt (vt lisa 2).  
8.5 Organisatsioon, mille juhtimissüsteemi on sertifitseerinud selleks akrediteeritud 
sertifitseerimisasutus võib kasutada EAK akrediteerimissümbolit või tekstiviidet akrediteeringule 
ainult sertifitseerimisasutuse akrediteerimisulatusse kuuluvate tegevuste osas. Seejuures 
kasutatakse akrediteerimissümbolit ainult koos sertifitseerimisasutuse sertifitseerimismärgisega, 
nagu on näidatud lisas 2. 
8.6 Teenuste valdkonna juhtimissüsteemi osas sertifitseeritud organisatsioon ei tohi kasutada 
akrediteerimissümbolit mistahes seotud tootel. 
8.7 Akrediteeritud isikusertifitseerimisasutuse klientidel ei ole õigust EAK akrediteerimissümboli 
kasutamiseks. Sertifitseeritud isikud võivad demonstreerida oma sertifitseeritud staatust 
akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt väljastatud sertifikaadi abil. 

9. SANKTSIOONID VÄÄRKASUTAMISE KORRAL 

9.1 Akrediteeritud asutuse poolt EAK akrediteerimissümboli väärkasutamise või vale või eksitava 
viite puhul EAK-poolsele akrediteeringule või EAK liikmestaatusele EA MLA-s rakendab EAK 
asjakohaseid, akrediteerimisprotseduurides mittevastavuste menetlemisel kohaldatavaid 
meetmeid ja sanktsioone.  
9.2 EAK akrediteerimissümboli või akrediteeringule viite lubamatu kasutamise korral EAK-ga 
lepingulises suhtes oleva kliendi poolt, näiteks kui peatatud akrediteeringuga klient jätkab 
akrediteeringu kehtivuse peatatuse ajal EAK akrediteerimissümboli kasutamist või akrediteeringu 
kehtivusele viitamist, on EAK-l õigus vajadusel rakendada leppetrahvi. 
9.3  Akrediteerimata, st EAK-ga lepingulises seoses mitteoleva organisatsiooni või isiku poolt 
EAK logo või akrediteerimissümboli väärkasutamise või vale või eksitava viite puhul EAK-
poolsele akrediteeringule või EAK liikmestaatusele EA MLA-s rakendab EAK Eesti õigusaktides 
ettenähtud õiguslikke meetmeid. 
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LISA I EAK AKREDITEERIMISSÜMBOL 
 
1. Akrediteerimissümboli kuju ja esitus 

1.1 EAK akrediteerimissümbol on kujutatud joonisel 1. 

Joonis 1 

1.2 Akrediteerimissümboli kujutise võib esitada must-valgena või värvilisena (tekst ja ovaal 

sinine, nelinurktähed kollased), nagu on toodud joonisel 1.  
1.3 Akrediteerimissümboli kujutist võib vähendada või suurendada, tingimusel, et kujutise laius 
oleks vähemalt 25 mm ning säilitatakse sümboli külgede suhe 1:1,690.  

2. Akrediteerimissümboli kasutamine 
Iga akrediteeritud asutus saab EAK-lt personaalse akrediteerimissümboli elektroonilise 
vektorfailina.   

3. Eriversioonid 

Akrediteerimissümboli sissepressitud, reljeeftrüki- või metallograafiavariante võib kasutada must-
valgena või värvilisena. 
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LISA II EAK AKREDITEERIMISSÜMBOLI JA VASTAVUS- VÕI SERTIFITSEERIMIS-
MÄRGISE KOOSKASUTUS 
 
Alljärgnevas on esitatud näited EAK akrediteerimissümboli ja akrediteeritud asutuse 
vastavusmärgise või sertifitseerimismärgise kooskasutusest. 
 

1. Toote sertifitseerimis- või inspekteerimisasutus  
 
                    Inspekteeritud/ 
                      Sertifitseeritud 
                    Vastavusmärgis:  
                                                                                                         
                      
                         
 
 
 
 

2.  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutus 

 
 

               Sertifitseerimis- 

                      märgis:       

                                            
                                                 
                      
 

             
 
 
 
 
 
 


