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EAK juhis üleminekuks standardilt EVS-EN ISO 14065:2013 

standardile EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja standardile EVS-EN 

ISO 14065:2022  

EAK ÜJ14-2023 

Antud dokumendis avaldatakse Eesti Akrediteerimiskeskuse (edaspidi EAK) ülemineku poliitika 

kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamisasutustele (edaspidi asutus) 

akrediteerimiseks standarditele EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022. 

Poliitika on suunatud EAK personalile, assessoritele ja klientidele. 

Dokumendi järgimine on eelpool loetletud osapooltele kohustuslik. 

Dokument jõustub kinnitamise hetkest ja kehtib uue standardi ülemineku lõpuni. 
 

Autorlus ja põhialused 

Antud dokumendi koostasid EAK juhataja Eire Endrekson ja peaassessor Maia Valm.  
 

Ametlik keel 

Dokumendi teksti võib tõlkida vajadusel teistesse keeltesse, sealjuures jääb eestikeelne variant 

esmaseks. 
 

Täiendav informatsioon 

Täiendavat informatsiooni on võimalik saada EAK’st. 
 

Teksti ei ole lubatud paljundada müügi eesmärgil ilma EAK vastava loata. 
 

Dokumendi kinnitas Eire Endrekson, EAK juhataja 
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Sissejuhatus 
The International Accreditation Forum (edaspidi IAF) resolutsiooni 2021-22 kohaselt on ISO 

14065:2013 MLA-d omavad akrediteerimisasutused kohustatud üle minema standardilt ISO 

14065:2013 standarditele  ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2020 vastavalt standardis ISO 

14065:2020 kehtestatud tähtajale, s.o 2023 aasta lõpuks.  

EA üleminekuplaan arvestab, et standardite ISO/IEC 17029:2019 ja EN ISO 14065:2021 nõuete 

keerukuse tase on väga sarnane standardi  ISO 14065:2013 keerukuse tasemega, mistõttu seda 

üleminekut käsitletakse kui uuele standardiversioonile üleminekut. (Vt ka IAF resolutsioon 

2021-22.) EAK ei pea eraldi taotlema MLA staatust standardile ISO/IEC 17029:2019. 

Asutus peab üleminekuperioodil oma juhtimissüsteemi viima kooskõlla standardite EVS-EN 

ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 nõuetega.  

EAK on informeerinud akrediteeritud asutust, et hindamine uute standardite kohaselt viiakse läbi 

2023. aasta järelevalvehindamise käigus. 

1 Üldist 
2023 aasta jaanuaris viis läbi EAK oma peaassessorite ja tehniliste assessorite/ekspertide ning 

akrediteeritud asutusele ja teistele huvipooltele teabepäeva uute standardi nõuetest. 

EAK akrediteerib asutuse uue standardi osas pärast seda, kui asutus on hindamise käigus 

demonstreerinud valmisolekut ja kompetentsust viia läbi tõendamisi standardite EVS-EN 

ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 kohaselt ning läbitud on kõik 

akrediteerimisotsuse tegemiseks vajalikud protsessid.  

Kui asutus ei ole suutnud üleminekuperioodi lõpuks demonstreerida oma võimekust tõendamisi 

läbi viia standardite EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 kohaselt, siis 

tühistatakse asutuse akrediteering selles valdkonnas pärast üleminekuaja lõppemist. 

Standarditele EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 ülemineku eest 

vastutab asutus ise. 

2 Toimingud üleminekuks  
Veendumaks, et asutus on kompetentne läbi viima tõendamisi standardite EVS-EN ISO/IEC 

17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 kohaselt, viib EAK üleminekuhindamise läbi eelnevalt 

kokku lepitud akrediteerimise korralise järelevalve käigus.  

Enne kokku lepitud akrediteerimise hindamist, esitab asutus EAK-le taotluse (Vo-A-V-03) 

akrediteerimiseks standardite EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 

kohaselt. 

Koos taotlusega esitatakse järgnev informatsioon: 
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 standardite EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 nõuete kohaselt 

koostatud juhtimissüsteemi dokumendid; 

 juhtimissüsteemi dokumentides peavad kajastuma Euroopa Komisjoni 

rakendusmäärustest (EL) 2018/2067, (EL) 2018/2066, (EL) 2019/1842 ja (EL) 2019/331 

tulenevad nõuded; 

 standardite EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 nõuete kohaselt 

läbi viidud siseauditi aruanded ja juhtkonnapoolse ülevaatuse protokoll;  

 üldine ülevaade tegevustest, mida on asutuses tehtud seoses standarditele EVS-EN 

ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 üleminekuga; 

 personali koolitamine (ajakava, läbi viidud koolitused). 

 
Etapid hindamise läbi viimiseks: 
 

1. Dokumentatsiooni ülevaatus 

EAK vaatab üle asutuse poolt taotlusega esitatud dokumendid ja muudatused 

juhtimissüsteemis. Dokumentide põhjal hinnatakse asutuse valmisolekut standardite EVS-EN 

ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 14065:2022 nõuetele vastavuse kohta. 

Dokumentatsiooni ülevaatuse tulemused dokumenteeritakse dokumentide ülevaatuse 

aruandes (vorm Vo-A-1). 

Kui dokumentatsiooni ülevaatus kinnitab asutuse valmisolekut üleminekuhindamise 

läbiviimiseks, siis lepitakse asutusega kokku aeg akrediteerimise järelevalve käigus 

üleminekuhindamiseks.  

2. Asutuse kohapealne hindamine  

Kohapealne hindamine dokumenteeritakse vastavalt juhendile EAK J2. Koondaruannet 

hindamisaruannet ei koostata, täidetakse peaassessori küsimustik vormile AsQ17029. 

Hindamise kokkuvõtlikus aruandes (vorm Vo-A-3) dokumenteeritakse hindamise tulemused 

ning peaassessori soovitus standardite EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 ja EVS-EN ISO 

14065:2022 akrediteerimiseks/mitte akrediteerimiseks.  

Peale hindamistoimingute lõpetamist teeb EAK vastavalt juhendile EAK J2 tehnilise ülevaatuse 

(vorm Vo-H-5), akrediteerimisotsuse ning väljastab asutusele uue akrediteerimistunnistuse ja 

selle lisa.  

 
 


