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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 a) Toote tuvastatavuse ja jälgitavuse
tagamine kogu tarneahelas aitab kindlaks
teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike toodete
suhtes mõjusaid parandusmeetmeid,
näiteks nagu suunatud tagasinõudmine.
Seega tagab toote tuvastatavus ja
jälgitavus, et tarbijad ja ettevõtjad saavad
ohtlike toodete kohta täpse teabe, mis
suurendab usaldust turu vastu ja hoiab
ära tarbetud kaubandushäired. Seepärast
peaks toodetel olema teave, mis võimaldab
tuvastada toote, selle tootja ja, kui see on
asjakohane, importija. Tootjad peaksid
oma toodete kohta esitama ka tehnilise
dokumentatsiooni, mille jaoks nad võivad
valida kõige otstarbekama ja
kulutõhusama viisi, näiteks elektroonilise
vormi. Peale selle peavad ettevõtjad olema
võimelised tuvastama ettevõtjad, kes neile
on toote tarninud ja kellele on nende
tooteid tarnitud.
Or. en
Selgitus

Täiustatud jälgitavussüsteem on vägagi tarbijate ja ettevõtjate huvides, sest see vähendab
pettuse ja võltstoodete levitamise võimalusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 b) Viide päritolule täiendab põhilisi
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha,
kui tootjat ei ole võimalik tuvastada või
kui esitatud aadress erineb tegelikust
tootmispaigast. Selline teave võib
lihtsustada turujärelevalveasutuste tööd
tootmise tegeliku asukoha tuvastamisel ja
võimaldab võtta tarbijatele mõeldud
toodete ohutuse küsimuses ühendust
päritoluriigi asutustega kahe- või
mitmepoolse koostöö raames, et võtta
asjakohaseid meetmeid edasiseks
järelevalveks.
Or. en
Selgitus

Märgis, kus on selgelt näidatud toote geograafiline päritolu ja valmistusviis, kaitseks nii
ettevõtteid, töökohti kui ka tarbijaid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Käesolev määrus on ühtlasi raamistik,
millega tagatakse toote tuvastatavus ja
jälgitavus kogu tarneahelas, sh on
määruses kehtestatud toote päritoluriigi
tähise nõuded.
Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Artikkel 4 a
Toodete jälgitavus
1. Komisjon võib ette näha, et ettevõtjad
peaksid looma jälgitavussüsteemi või
liituma sellise süsteemiga teatavate
toodete, tooterühmade ja -kategooriate
puhul, mille nad on turule lasknud või
turul kättesaadavaks teinud ja mis võivad
oma eriomaduste või turustamise või
kasutamise eritingimuste tõttu inimeste
turvalisusele ja tervisele tõsist ohtu
põhjustada.
2. Jälgitavussüsteem hõlmab
elektrooniliste andmete kogumist ja
salvestamist, mis võimaldavad kindlaks
teha toote ning tarneahela ettevõtjad,
samuti tootele, selle pakendile või
saatedokumentidesse unikaalse ribakoodi,
hologrammi, kiibi või muu andmekandja
paigutamist, mis võimaldab neile
andmetele juurdepääsu.
Or. en
Selgitus

Täiustatud jälgitavussüsteem on vägagi tarbijate ja ettevõtjate huvides, sest see vähendab
pettuse ja võltstoodete levitamise võimalusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Artikkel 4 b
Toote päritolust teavitamine
1. Tootjad ja importijad tagavad, et
päritoluriigi tähis on märgitud tootele, või
kui toote suurus või laad seda ei
võimalda, siis tuleb see tähis märkida
pakendile või tootega kaasas olevasse
dokumenti.
2. Lõikes 1 viidatud päritoluriigi
kindlakstegemisel kohaldatakse kauba
mittesooduspäritolu eeskirju, mis on
sätestatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse
(EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse
liidu tolliseadustik) artiklites 60–63.
3. Kui lõike 2 kohaselt viidatud
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis
võivad tootjad ja importijad viidata liidule
või konkreetsele liikmesriigile.
Or. en
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