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LÜHISELGITUS

Tarbijaohutus ja keskkonnakaitse on nurgakivid, millele toetub Euroopa üks tähtsaim 
saavutus – kaupade ühtne turg, mille eesmärk on tagada vaba liikumine. 

Kogu ELis on kehtestatud ühised ohutus- ja keskkonnanormid, et kaitsta kodanikke ohtude, 
saaste ja keskkonnakahju eest. Sellegipoolest müüakse ELi turul jätkuvalt liiga palju tooteid, 
mis ei vasta ELi õigusaktidega ette nähtud normidele. Nõuetele mittevastavate toodete 
olemasolu tähendab, et tarbijateni võivad jõuda ohtlikud tooted, samuti kujutab see ohtu 
keskkonnale ja moonutab konkurentsi.

Ettepanek võtta vastu määrus on osa „kaupade paketist“, mis käsitleb teatavaid puudusi, et 
saavutada kaupade turu parem toimimine. Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku 
üle võtta vastu määrus, mille eesmärk on tõhustada tooteid käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide järgimist ja täitmist. Sellegipoolest märgib arvamuse koostaja, et 
määruse kohaldamisala on piiratud, sest see kehtib vaid lisas loetletud ühtlustatud toodetele. 
Lisas loetletud õigusaktide puhul on üldnormi sätte eesmärk vältida kattuvust ja vastukäivust 
sama eesmärgi, iseloomu või mõjuga erinormi sätetega teistes olemasolevates või tulevastes 
liidu ühtlustamisõigusaktides. 

Arvamuse koostaja tunnistab, et liidu ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise eest 
vastutavad liikmesriigid, kelle pädevuse ulatus on aga piiratud. Seega on vajalik tegevusi 
kooskõlastada, et tagada järjekindel jõustamine kõikjal ELis ja võidelda tulemuslikult nõuete 
mittetäitmisega. 

ELi õigusaktide täitmist peetakse parimaks toodete ohutuse tagamise mooduseks. Näiteks ELi 
õigusaktid selliste toodete kohta nagu mänguasjad ja kemikaalid on maailma karmimate seas. 
Sellegipoolest müüakse ELis iga päev suurtes kogustes ohtlikke ja nõuetele mittevastavaid 
tooteid. RAPEXi 2017. aasta aruande kohaselt on ELis kõige ohtlikumad tootekategooriad 
mänguasjad (29 %), mootorsõidukid (20 %) ning rõivad, tekstiilid ja moetooted (12 %), 
kusjuures kõige sagedamini nimetatud ohud olid vigastused (28 %) ja keemiline risk (22 %). 

Praeguse olukorra parandamiseks on vaja ametivõimude ja ettevõtjate tõhusamat koostööd. 
See käib käsikäes järjepideva turujärelevalvega kogu ELis ja selle välispiiridel, et tagada 
kõikjal eeskirjade täitmise ühtlaselt kõrge tase. Sellega seoses kiidab arvamuse koostaja heaks 
vastastikuse abi andmise kohustused ja õigusliku eelduse, et tooted, mis ei vasta nõuetele ühes 
liikmesriigis, ei vasta nõuetele ka mujal ELis.

Arvamuse koostaja on nõus, et ettepanek peaks parandama jõustamise tagamise alast 
koostööd ja nõuete täitmist ilma liikmesriikide asutusi ja ettevõtjaid ebaproportsionaalselt või 
liigselt koormamata. Seega ei peaks ettepanek minema kaugemale sellest, mis on eesmärkide 
saavutamiseks vajalik. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et silmas tuleb pidada VKEde 
objektiivseid võimalusi. 

Selleks et tagada turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete usaldusväärsus ja järjepidevus 
kogu liidu piires, teeb komisjon ettepaneku määrata kindlaks liidu katserajatised. 
Katserajatisteks määratud laboritel peaksid olema kõige kõrgemal tasemel ülesannete 
täitmiseks vajalikud eksperdioskused, seadmed, taristu ja töötajad. Seetõttu soovitab 
arvamuse koostaja, et need laborid tegutseksid ka riskide ja uute riskide teadmuskeskustena 
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(näiteks seoses kahjulikest kemikaalidest tulenevate ohtudega). Raportöör soovib tagada, et 
liidu katserajatiseks võib saada teavitatud asutus või mõni muu vastavushindamisasutus, kui 
see vastab ettenähtud tingimustele.

Arvamuse koostaja on rahul sellega, et määrusega luuakse liidu toodete nõuetele vastavuse
võrgustik, mille eesmärk on koordineerida ja edendada liikmesriikide ühist jõustamistegevust. 
Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku luua üleeuroopaline ühtlustatud andmebaas 
õnnetusjuhtumite ja vigastuste alase teabe kogumiseks, et tagada kogu ELis ühtlane 
järelevalve, ning kasutada seda andmebaasi uute tervishoiu ja ohutuse alaste õigusaktide ja 
standardite väljatöötamisel ning õigusaktide jõustamise tõhustamisel.

Arvamuse koostaja tunneb eriti suurt heameelt, et määrusega tõhustatakse liidu turule 
sisenevate toodete (ligi 30 % kaupadest ELis) kontrollivõrgustikku, sest kui toode on juba 
turule sisenenud, võib see vabalt ringelda kogu liidus. Samas rõhutab arvamuse koostaja, et 
on oluline kehtestada liidu turule sisenevatele toodetele keskkonna ja tervise kaitsega ning 
ohutusega seotud nõuded, ning et liidu turule peaksid sisenema ainult ohutud ja nõuetele 
vastavad tooted. Ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete liidu turule laskmise vältimiseks 
läbivad need tooted tollis enne vabasse ringlusse lubamist piisava kontrolli. Arvamuse 
koostaja hinnangul tuleb võtta asjakohaseid meetmeid tava vastu, millega eksportijad valivad 
kaupade liitu toomiseks kolmandad riigid, kus kontroll ei ole nii süstemaatiline või range, 
ning kaotada puudujäägid tolli töös.

Üldiselt keskendub arvamuse koostaja oma muudatusettepanekutes keskkonna, tervise ja 
ohutuse kaitsele ning usub, et nõuete järgimise ja täitmise tagamise määrus aitab luua 
õiglasema kaupade siseturu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja 
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine 
on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta 

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja 
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete täitmise range tagamine 
on esmatähtis, et nõuetekohaselt kaitsta 



AD\1158272ET.docx 5/38 PE620.896v02-00

ET

neid huve ja luua tingimused ausaks 
konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu 
vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik 
tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, 
sealhulgas kolmandatest riikidest liidu 
turule sisenevate toodete puhul.

neid huve ja luua tingimused ausaks 
konkurentsiks liidu kaubaturul. Seetõttu 
vajatakse eeskirju, mille abil on võimalik 
tagada nõuete täitmine kogu siseturu piires, 
sealhulgas kolmandatest riikidest liidu 
turule sisenevate toodete puhul. Selleks et 
aidata ettevõtjatel täita liidu õigusakte ja 
anda turujärelevalveasutustele volitused 
täitetoiminguteks, peaksid need nõuded 
looma sobiva tasakaalu lihtsuse ja 
tõhususe vahel. Käesoleva määruse 
nõuete ja nende kohaldamise eesmärk on 
seada prioriteediks selliste toodete 
jälgimine, mis võivad kujutada tõsist ohtu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesolev määrus peaks hõlmama 
tooteid, mille suhtes kohaldatakse lisas 
loetletud liidu ühtlustamisõigusakte. Lisas 
peaksid olema loetletud kõik liidu 
ühtlustamisõigusaktid, mis reguleerivad 
muud toodetud kaupa kui toitu, sööta, 
inimtervishoius kasutatavaid ja 
veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi 
ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt 
pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende 
tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse 
nende toodete turujärelevalve ühtne 
raamistik liidu tasandil. Seetõttu on vaja 
muuta mitut tooteid käsitlevat liidu 
ühtlustamisõigusakti, eelkõige et 
kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 
765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus 
võetakse vastu uued liidu 
ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse 
nendes õigusaktides, kas määrust 
kohaldatakse ka nende suhtes.

(5) Käesolev määrus peaks hõlmama 
tooteid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 
2001/95/EÜ või lisas loetletud liidu 
ühtlustamisõigusakte. Lisas peaksid olema 
loetletud kõik liidu ühtlustamisõigusaktid, 
mis reguleerivad muud toodetud kaupa kui 
toitu, sööta, inimtervishoius kasutatavaid ja 
veterinaarravimeid, elusaid taimi ja loomi 
ning inimestelt, taimedelt ja loomadelt 
pärit tooteid, mis on vahetult seotud nende 
tulevase paljunemisega. Seeläbi tagatakse 
nende toodete turujärelevalve ühtne 
raamistik liidu tasandil. Seetõttu on vaja
muuta mitut tooteid käsitlevat liidu 
ühtlustamisõigusakti, eelkõige et 
kõrvaldada viited määruse (EÜ) nr 
765/2008 teatavatele sätetele. Kui tulevikus 
võetakse vastu uued liidu 
ühtlustamisõigusaktid, siis sätestatakse 
nendes õigusaktides, kas määrust 
kohaldatakse ka nende suhtes.

Selgitus

Tõhusa tarbijakaitse eesmärgil on oluline, et direktiiv lisatakse õigusaktidesse. Mitmed 
direktiiviga hõlmatud tooted, nagu mänguasjad, on üldsusele eriti olulised ja neid tuleks 
kaitsta.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tarbijate ohutus oleneb suurel 
määral nende tooteid käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide täitmise aktiivsest
tagamisest, milles on sätestatud 
ohutusnõuded. Seetõttu on vaja tugevdada 
täitmise tagamise meetmeid. Neid 
meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja 
tõhusamaks muuta, et tegeleda 
ülemaailmse turu praeguste probleemide ja 
üha keerukama tarneahelaga.

(7) Tarbijate ohutus oleneb suurel 
määral toodete ohutusnõudeid sätestavate
liidu õigusaktide aktiivse täitmise 
tagamisest. Seetõttu on vaja tugevdada 
täitmise tagamise meetmeid, sealhulgas 
toodete puhul, mida müüakse liidu piires 
lõppkasutajatele veebi kaudu. Neid 
meetmeid tuleks pidevalt täiustada ja 
tõhusamaks muuta, et tegeleda 
ülemaailmse turu praeguste probleemide ja 
üha keerukama tarneahelaga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
asjade internetile ja tehisintellektiga 
varustatud seadmete arvu kasvule, võttes 
arvesse, et tarbijad kasutavad üha enam 
ühendatud seadmeid oma igapäevaelus, 
ilma et nad teaksid, milliseid turvaohte 
need võivad endast kujutada, ja 
olemasolevaid kaugriske. Seepärast peaks 
liidu õigusraamistik tarbijate paremaks 
kaitsmiseks neid küsimusi käsitlema.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu ühtlustamisõigusaktide (9) Liidu ühtlustamisõigusaktide 
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täitmise tagamise eest peaksid vastutama 
liikmesriigid, kelle 
turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et 
nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku 
täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
looma süstemaatilise lähenemisviisi, et 
tagada turujärelevalve ja muude täitmise 
tagamise toimingute tõhusus.

täitmise tagamise eest peaksid vastutama 
liikmesriigid, kelle 
turujärelevalveasutustelt tuleks nõuda, et 
nad tagaksid õigusaktide nõuete täieliku 
täitmise. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
looma süstemaatilise lähenemisviisi, et 
tagada turujärelevalve ja muude täitmise 
tagamise toimingute tõhusus, mille puhul 
jälgib komisjon liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuetekohast 
täitmist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglasem ühtne turg peaks tagama 
võrdsed konkurentsitingimused kõigile 
ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi 
eest. Selleks on vaja tagada tooteid 
käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide 
kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate ja 
turujärelevalveasutuste vahel on oluline 
eeltingimus, et toote puhul viivitamata 
sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus 
peaks olema kontaktisik, kelle poole 
turujärelevalveasutused saaksid pöörduda 
küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust 
liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. 
Kõnealuse nõuetele vastavust käsitleva 
teabe esitamise eest peaks vastutama tootja 
või importija või muu isik, kelle tootja on 
määranud seda ülesannet täitma, näiteks 
teine ettevõtja. Liidus asuva nõuetele 
vastavust käsitleva teabe eest vastutava 
isiku roll on ülioluline, et tagada 
turujärelevalveasutustele liidus asuv 
kontaktisik ning täita õigel ajal 
konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse 
toodete vastavus liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu 
tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. 
Käesoleva määruse sätteid, millega 
nõutakse, et oleks olemas liidus asuv 

(14) Õiglasem ühtne turg peaks tagama 
võrdsed konkurentsitingimused kõigile 
ettevõtjatele ja kaitse kõlvatu konkurentsi 
eest. Selleks on vaja tagada tooteid 
käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide 
kindlam täitmine. Hea koostöö tootjate, 
turustajate, hulgi- ja jaemüüjate ning
turujärelevalveasutuste vahel on oluline 
eeltingimus, et toote puhul viivitamata 
sekkuda ja parandusmeetmeid võtta. Liidus 
peaks olema kontaktisik, kelle poole 
turujärelevalveasutused saaksid pöörduda 
küsimustega, mis käsitlevad toote vastavust 
liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele. 
Kõnealuse nõuetele vastavust käsitleva 
teabe esitamise eest peaks vastutama tootja 
või importija või selle volitatud esindaja,
kes on määratud seda ülesannet täitma. 
Kui tootja ei asu liidus ja tal puudub 
volitatud esindaja, peaks nõuetele 
vastavust käsitleva teabe esitamise eest 
vastutama importija või turustaja. Liidus 
asuva nõuetele vastavust käsitleva teabe 
eest vastutava isiku roll on ülioluline, et 
tagada turujärelevalveasutustele liidus asuv 
kontaktisik ning täita õigel ajal 
konkreetseid ülesandeid, millega tagatakse 
toodete vastavus liidu 
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nõuetele vastavust käsitleva teabe eest 
vastutav isik, ei tohiks kohaldada juhul, kui 
teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides 
sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt 
määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, 
määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja 
määruse 2017/746 artikliga 15) 
saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

ühtlustamisõigusaktide nõuetele liidu 
tarbijate, töötajate ja ettevõtjate huvides. 
Käesoleva määruse sätteid, millega 
nõutakse, et oleks olemas liidus asuv 
nõuetele vastavust käsitleva teabe eest 
vastutav isik, ei tohiks kohaldada juhul, kui 
teatavates tooteid käsitlevates õigusaktides 
sätestatud konkreetsete nõuetega (nimelt 
määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikliga 4, 
määruse (EL) 2017/745 artikliga 15 ja 
määruse 2017/746 artikliga 15) 
saavutatakse tegelikkuses sama mõju.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Turujärelevalve peaks olema 
põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid 
käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide 
nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll 
võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid 
turujärelevalveasutused kontrolli 
korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma 
ettevõtja huvisid ja piirama koormust nii, et 
see ei oleks suurem, kui on vaja kontrolli 
tõhusaks ja edukaks tegemiseks. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigi pädevad 
asutused korraldama turujärelevalve sama 
hoolsusega, olenemata sellest, kas 
konkreetse toote nõuetele mittevastavus 
mõjutab kõnealuse liikmesriigi 
territooriumi või mõjutab tõenäoliselt teise 
liikmesriigi turgu.

(18) Turujärelevalve peaks olema 
põhjalik ja tõhus, et tagada tooteid 
käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide 
nõuetekohane kohaldamine. Kuna kontroll 
võib olla ettevõtjatele koormav, peaksid 
turujärelevalveasutused kontrolli 
korraldamisel ja tegemisel arvesse võtma 
sellise ettevõtja huvisid ja piirama 
koormust nii, et see ei oleks suurem, kui on 
vaja kontrolli tõhusaks ja edukaks 
tegemiseks. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigi pädevad asutused korraldama 
turujärelevalve sama hoolsusega, 
olenemata sellest, kas konkreetse toote 
nõuetele mittevastavus mõjutab kõnealuse 
liikmesriigi territooriumi või mõjutab 
tõenäoliselt teise liikmesriigi turgu. Kui 
toode kujutab endast teadaolevat või uut 
riski, tuleks kehtestada ühetaolised 
tingimused turujärelevalveasutuste 
kontrollitegevuse kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Turujärelevalveasutused peaksid 
saama pakendamisel nõustada ning 
nõuda muudatusi, kui tuvastatakse 
olukord, mis on vastuolus liidu 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada turujärelevalve 
raamistikus tehtavate katsete 
usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu 
piires, peaks komisjon määrama liidu 
katserajatised. Lisaks sellele tuleks töötada 
välja põhjalikum infosüsteem, mille abil 
saab jagada katsetulemusi liidu piires, et 
vältida põhjendamatut dubleerimist ja 
tagada suurem kooskõla liidu tasandil.

(33) Selleks et tagada turujärelevalve 
raamistikus tehtavate katsete 
usaldusväärsus ja järjepidevus kogu liidu 
piires, peaks komisjon määrama liidu 
katserajatised. Turujärelevalveasutused 
peaksid täielikult arvesse võtma liidu 
katserajatiste tehtud katsete tulemusi. 
Lisaks sellele tuleks töötada välja 
põhjalikum infosüsteem, mille abil saab 
jagada katsetulemusi liidu piires, et vältida 
põhjendamatut dubleerimist ja tagada 
suurem kooskõla liidu tasandil. Liidu 
katserajatised peaksid tegutsema 
teadaolevate ja uute riskide puhul 
teadmuskeskustena ning aitama liidul ja 
liikmesriikidel välja töötada 
katsemetoodikate ühtse tehnilise taseme.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et 
nad tagaksid alati piisavad rahalised 
vahendid, mille abil 
turujärelevalveasutused saaksid palgata 
vajalikud töötajad ja hankida vajaliku 
varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on 

(35) Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et 
nad tagaksid alati piisavad rahalised 
vahendid, mille abil 
turujärelevalveasutused saaksid palgata 
vajalikud töötajad ja hankida vajaliku 
varustuse. Tõhusa turujärelevalve jaoks on 



PE620.896v02-00 10/38 AD\1158272ET.docx

ET

vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada 
täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks 
vajalikud stabiilsed ressursid. Seetõttu 
tuleks koguda lisaks riigi rahastamisele 
tasusid, et katta kulud, mis on tekkinud 
nõuetele mittevaste toodetega seoses 
võetud turujärelevalvemeetmetega, võttes 
seejuures arvesse ettevõtja varasemat 
nõuetele vastavust.

vaja palju ressursse ja alati tuleks tagada 
täitmise tagamise vajaduste rahuldamiseks 
vajalikud stabiilsed ressursid. 
Halduskontrollid ja automaatkontroll ei 
saa asendada füüsilist kontrolli, mis tagab 
toote tõendatud vastavuse asjakohastele 
liidu õigusaktidele. Seetõttu tuleks koguda 
lisaks riigi rahastamisele tasusid, et katta 
kulud, mis on tekkinud nõuetele mittevaste 
toodetega seoses võetud 
turujärelevalvemeetmetega, võttes 
seejuures arvesse ettevõtja varasemat 
nõuetele vastavust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Karistusi, mida kohaldatakse selle 
määruse ettevõtjate kohustusi käsitlevate 
sätete ning liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ettevõtjate kohustusi 
käsitlevate sätete rikkumise korral, tuleks 
tõhustada, et paremini takistada nõuetele 
mittevastavate toodete turule laskmist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Komisjon peaks jälgima tolli 
tegevust ja tegelema tulemuslikkuse 
puudujääkidega, mis võivad nõrgendada 
nõuetele vastavate liidu tootjate võrdseid 
võimalusi liitu eksportivate kolmandate 
riikide tootjate suhtes. Komisjon peaks 
tegelema ka kolmandate riikide 
eksportijate tavaga valida liitu 
sisenemiseks kohad, kus kontroll ei ole nii 
range ega süstemaatiline.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusnormid ja menetlused, mille alusel 
esitatakse nõuetele vastavust käsitlevat 
teavet teatavate toodete kohta, mille 
suhtes kohaldatakse liidu õigusakte, 
millega ühtlustatakse kõnealuste toodete 
turustamise tingimusi. Sellega 
kehtestatakse kõnealuste toodete puhul 
ettevõtjatega tehtava koostöö raamistik.

Käesoleva määruse eesmärk on kaitsta 
Euroopa tarbijate tervist, ohutust ja 
turvalisust ning samuti keskkonda ning 
sellega kehtestatakse menetlused, millega 
tagatakse, et Euroopa tarbijatele 
turustatakse ainult ohutuid ja nõuetele 
vastavaid tooteid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõigi toodete suhtes, mille kohta kehtivad 
käesoleva määruse lisas sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktid (edaspidi „liidu 
ühtlustamisõigusaktid“).

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõigi toodete suhtes, mille kohta kehtivad 
direktiiviga 2001/95/EÜ või käesoleva 
määruse lisas sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktid (edaspidi „liidu 
ühtlustamisõigusaktid“).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaldamine ei 
takista turujärelevalveasutustel võtta 
direktiiviga 2001/95/EÜ ette nähtud 
konkreetsemaid meetmeid.

3. Käesoleva määruse kohaldamine ei 
takista turujärelevalveasutustel võtta 
direktiiviga 2001/95/EÜ ette nähtud 
konkreetsemaid meetmeid. 
Turujärelevalveasutused peavad alati 
tegutsema ettevaatuspõhimõtte alusel, 
eriti tervishoiu ja keskkonna vallas.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „turujärelevalve“ –
turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed 
selle tagamiseks, et tooted vastaksid liidu 
ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud 
nõuetele ega ohustaks inimeste tervist, 
turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega 
seotud aspekte;

(3) „turujärelevalve“ –
turujärelevalveasutuse tegevus ja meetmed, 
millega tagatakse, et tooted vastavad liidu 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega 
ohusta inimeste tervist ja ohutust üldiselt,
töötervishoidu ja tööohutust, 
tarbijakaitset, avalikku turvalisust või 
muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „formaalne mittevastavus“ –
halduslik mittevastavus, mis ei too kaasa 
oluliste nõuete rikkumist, sealhulgas 
(kuid mitte ainult) Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse nr 768/2008/EÜ I lisa 
artiklis R34 osutatud mittevastavuse 
juhtumid1a;

_________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise 
raamistiku kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ 
(ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „tõsine oht“ – iga tõsine oht, mis (15) „tõsine oht” – iga oht, mis nõuab 
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nõuab turujärelevalveasutuste kiiret 
sekkumist, kaasa arvatud tõsine oht, mille 
mõju ei ole vahetu;

kiiret sekkumist ja järelkontrolli, kaasa 
arvatud juhtumid, mille mõju ei pruugi 
olla vahetu; iga toode, mis ei vasta liidu 
ühtlustamisõigusaktides kindlaks 
määratud olulistele nõuetele, või iga 
toode, mis ei vasta direktiivi 2001/95/EÜ 
alusel üldistele 
tooteohutuskriteeriumidele, loetakse 
tõsiseks ohuks;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „vabatahtlikud meetmed“ –
meetmed, mida ettevõtja on võtnud 
vabatahtlikult, et kõrvaldada 
järelevalveasutuse või ettevõtja enda 
tuvastatud nõuetele mittevastavus;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) „põhjendatud taotlus“ – taotlus, 
mille turujärelevalveasutus esitab 
nõuetele mittevastavuse kahtluse korral;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) „eristuvad mudelid“ – kõik 
eriomadustega tooted, isegi kui need 
erinevused on väikesed või mitteolulised.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootja asukoht on liidus või toote 
puhul on olemas vähemalt üks järgmistest:

(a) tootja või tema volitatud esindaja
asukoht on liidus või toote puhul on olemas 
vähemalt üks järgmistest:

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) importija; (i) importija, kui tootja asukoht ei ole 
liidus ja volitatud esindaja puudub;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) turustaja;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) füüsiline või juriidiline isik, kelle 
elu- või asukoht on liidus ja kellel on 
tootjalt kirjalik volitus, millega ta on 
määratud lõikes 3 loetletud ülesannete 
täitmise eest vastutavaks isikuks ja millega 
nõutakse, et ta täidaks neid ülesandeid 
tootja nimel;

(ii) füüsiline või juriidiline isik, kelle 
elu- või asukoht on liidus ja kellel on 
tootjalt kirjalik volitus, millega ta on 
määratud tootja nimel nõuetele vastavuse 
ja lõikes 3 loetletud ülesannete täitmise 
eest vastutavaks isikuks, juhtudel, kui ei 
ole ühtegi tootjat ega importijat, kelle 
asukoht on liidus, ning täidab neid 
ülesandeid tootja nimel;
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja, importija või punkti a 
nõuetele vastava muu isiku nimi ja 
kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad 
vastavalt lõikele 4 ning need on tähistatud 
või tuvastatavad lõike 5 kohaselt.

(b) tootja, importija, turustaja või 
punkti a nõuetele vastava muu isiku nimi ja 
kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad 
vastavalt lõikele 4 ning need on tähistatud 
või tuvastatavad lõike 5 kohaselt.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui turujärelevalveasutus esitab 
põhjendatud taotluse, siis esitab ta 
kõnealusele asutusele asjaomase 
liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu
ametlikus keeles kogu teabe ja kõik 
dokumendid, mis on vajalikud, et tõendada 
toote vastavust nõuetele;

(b) kui turujärelevalveasutus esitab 
põhjendatud taotluse, siis esitab ta 
kõnealusele asutusele asjaomase 
liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu 
ametlikus keeles kogu teabe ja kõik 
dokumendid, mis on vajalikud, et tõendada 
toote vastavust nõuetele ning oma 
mudelite erinevaid olulisi omadusi 
käesoleva määruse artikli 3 punkti 22 c 
tähenduses;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teeb turujärelevalveasutuste 
taotluse korral nendega koostööd mis tahes 
meetmete puhul, mis on võetud tootega 
seotud riskide kõrvaldamiseks või, kui see 
ei ole võimalik, maandamiseks.

(c) teeb turujärelevalveasutuste 
taotluse korral nendega koostööd ja võtab 
viivitamatult omal algatusel või nende 
asutuste taotlusel meetmeid tootega seotud 
riskide kõrvaldamiseks või, kui see ei ole 
võimalik, nende maandamiseks, või 
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kõrvaldab mittevastavuse liidu 
ühtlustamisaktides või direktiivis 
2001/95/EÜ sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui leitakse või on põhjust arvata, 
et asjaomane toode kujutab endast ohtu 
või ei vasta kohaldatavatele liidu 
ühtlustamisõigusaktidele või 
harmoneeritud standardile, teavitab kohe 
tootjat ja vajaduse korral muid ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad teevad toote nõuetele 
vastavust käsitleva teabe eest vastutava 
isiku nime ja kontaktandmed üldsusele 
kättesaadavaks kas oma veebisaidil või 
veebisaidi puudumise korral mis tahes 
muul viisil, mis võimaldab liidus üldsusel 
teabele kergesti tasuta ligi pääseda.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toote nõuetele vastavust käsitleva 
teabe eest vastutava isiku nimi ja 
kontaktandmed märgitakse tootele või selle 
pakendile, pakile või saatedokumendile või 
need peavad olema kindlaks tehtavad 
tootele või selle pakendile, pakile või 

5. Tootja isik ja kontaktandmed ning
toote nõuetele vastavust käsitleva teabe 
eest vastutava isiku kontaktandmed 
märgitakse tootele või selle pakendile, 
pakile või saatedokumendile või need 
peavad olema kindlaks tehtavad tootele või 
selle pakendile, pakile või 
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saatedokumendile märgitud teabe alusel. saatedokumendile märgitud teabe alusel.

Selgitus

Toote võib turule lasta ainult juhul, kui see vastab nõuetele ning ei ole tarbijatele ega 
keskkonnale ohtlik. Selle eest vastutab eelkõige tootja.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootja, importija ja käesoleva 
artikli lõike 1 punkti a nõuetele vastav 
muu isik peavad tegema üldsusele ja 
teistele ettevõtjatele sobival viisil 
kättesaadavaks oma tootemudelite 
loetelud koos fotoga, eelkõige toodete 
puhul, mille suhtes kohaldatakse või on 
kohaldatud direktiivi 2001/95/EÜ artikli 
13 kohast komisjoni otsust, ja laialdaselt 
levitatavate toodete puhul.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a

Levitajate kohustused

1. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist võtavad turustajad kõik 
mõistlikud meetmed, millega tagatakse, et 
tootja ja importija on täitnud 
kohaldatavas ühtlustamisõigusaktis, 
harmoneeritud standardis ja direktiivis 
2001/95/EÜ sätestatud nõuded.

2. Kui turujärelevalveasutus esitab 
põhjendatud taotluse, esitab nõuetele 
vastavust käsitleva teabe eest vastutav isik 
kõnealusele asutusele asjaomase 
liikmesriigi poolt kindlaks määratud liidu 
ametlikus keeles kogu teabe ja kõik 
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dokumendid, mis on vajalikud, et 
tõendada toote vastavust nõuetele ning 
oma mudelite erinevaid olulisi omadusi 
käesoleva määruse artikli 3 punkti 22 c 
tähenduses;

Selgitus

Jaemüüjad lubavad järjekindlalt ebaseaduslike või nõuetele mittevastavate kaupade müüki ja 
tarbimist. See muudatus kohustab turustajaid võtma ennetavat rolli ebaseaduslike kaupade 
keelamisel.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse 
ette ELi vastavusdeklaratsiooni 
koostamine, siis teevad tootjad 
deklaratsiooni üldsusele kättesaadavaks 
oma veebisaidil või, kui veebisait puudub, 
mis tahes muul viisil, mis võimaldab liidus 
üldsusel deklaratsioonile kergesti tasuta
ligi pääseda.

Kui liidu ühtlustamisõigusaktidega nähakse 
ette ELi vastavusdeklaratsiooni 
koostamine, teevad tootjad, sealhulgas 
kolmandate riikide tootjad, või importijad
deklaratsiooni üldsusele tasuta
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud

Nõuetele vastavuse partnerlused

1. Turujärelevalveasutus võib luua 
oma territooriumil asuva ettevõtjaga 
partnerluse, mille alusel asutus nõustub 
andma ettevõtjale nõu ja suuniseid liidu 
ühtlustamisõigusaktide kohta, mida 
kohaldatakse ettevõtja vastutusalasse 
kuuluvate toodete suhtes.
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Partnerlus ei hõlma vastavushindamist, 
mis on antud liidu ühtlustamisõigusaktide 
alusel ülesandeks teavitatud asutustele.

2. Kui turujärelevalveasutus loob 
lõike 1 kohase partnerluse, sisestab ta 
selle asjaolu artiklis 34 osutatud süsteemi 
koos üksikasjadega partnerluse ulatuse 
kohta ning enda ja ettevõtja nime ja 
aadressiga.

3. Kui turujärelevalveasutus loob 
lõike 1 kohase partnerluse, teavitavad 
teised turujärelevalveasutused asjaomast 
asutust kõikidest nende poolt ettevõtja 
suhtes võetud ajutistest meetmetest ning 
ettevõtja võetud parandusmeetmetest, mis 
on seotud kohaldatavate liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmisega.

4. Turujärelevalveasutus, kes loob 
lõike 1 kohase partnerluse, võib nõuda 
ettevõtjalt tasu, mis vastab lõigete 1 ja 2 
kohaste ülesannete täitmisel asutusele 
põhjendatult tekkinud kuludele.

Selgitus

Turujärelevalveasutused on oma ülesannete täitmisel sõltumatud ja erapooletud.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida 
vastastikuse mõistmise memorandume 
ettevõtjate või ettevõtjaid või 
lõppkasutajaid esindavate 
organisatsioonidega selliste ühismeetmete 
võtmiseks või rahastamiseks, mille 
eesmärk on teha kindlaks nõuetele 
mittevastavus või edendada nõuetele 
vastavust konkreetsetes geograafilistes 
piirkondades või teatavate 
tootekategooriate puhul.

Turujärelevalveasutused võivad sõlmida 
vastastikuse mõistmise memorandume 
tolli, sadama- ja lennujaamaasutuste, 
tootjate või importijatega, ettevõtjate või 
ettevõtjaid või lõppkasutajaid esindavate 
organisatsioonidega selliste ühismeetmete 
võtmiseks või rahastamiseks, mille 
eesmärk on teha kindlaks nõuetele 
mittevastavus või edendada nõuetele 
vastavust konkreetsetes geograafilistes 
piirkondades või teatavate 
tootekategooriate puhul, et käsitleda muu 
hulgas selles valdkonnas tarbijatele erilist 
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muret tekitavaid probleeme.
Turujärelevalveasutus esitab komisjonile 
vastastikuse mõistmise memorandumi 
projekti enne selle vastuvõtmist. Komisjon 
esitab turujärelevalveasutusele arvamuse 
memorandumi projekti ja 
rakendusaruande kohta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalveasutus võib 
kasutada nõuetele mittevastavuse uurimisel 
mis tahes teavet, mis on saadud meetmete 
abil, mille on võtnud või mida rahastavad 
lõike 1 alusel sõlmitud vastastikuse 
mõistmise memorandumi muud osalised, 
aga ainult juhul, kui kõnealused meetmed 
võeti sõltumatult, erapooletult ja 
eelistusteta.

2. Turujärelevalveasutus võib 
kasutada nõuetele mittevastavuse uurimisel 
mis tahes teavet, mis on saadud meetmete 
abil, mille on võtnud või mida rahastavad 
lõike 1 alusel sõlmitud vastastikuse 
mõistmise memorandumi muud osalised, 
aga ainult juhul, kui kõnealused meetmed 
võeti sõltumatult, erapooletult ja 
eelistusteta. Teave toodete katsetamise 
meetodite ja tulemuste kohta tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Katsemeetodite, -kriteeriumide ning -tulemuste osas on vaja saavutada suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igasugune teabevahetus 
turujärelevalveasutuste ja lõikes 1 osutatud 
ettevõtjate või organisatsioonide vahel, 
mille eesmärk on koostada nende poolt 
kõneluse lõike alusel sõlmitud vastastikuse 
mõistmise memorandum või seda 
rakendada, ei tohi rikkuda ametisaladuse 
nõudeid.

3. Igasugune teabevahetus 
turujärelevalveasutuste, komisjoni või 
toodete nõuetele vastavuse võrgustiku 
juhatuse ja lõikes 1 osutatud ettevõtjate 
või organisatsioonide vahel, mille eesmärk 
on koostada nende poolt kõneluse lõike 
alusel sõlmitud vastastikuse mõistmise 
memorandum või seda rakendada, peab 
olema kooskõlas ametisaladuse nõuetega. 
Kõnealuse teabe edasise kasutamise 
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suhtes kohaldatakse kõige rangemaid 
konfidentsiaalsuse ning ameti- ja 
ärisaladuse nõudeid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) menetlused, mille abil saab jälgida 
eeldatavasti kõnealuste toodete tõttu 
toimunud õnnetusi või lõppkasutajate 
tervisele või ohutusele põhjustatud kahju;

(b) menetlused, mille abil saab jälgida 
eeldatavasti kõnealuste toodete tõttu 
toimunud õnnetusi või lõppkasutajate 
tervisele, ohutusele või turvalisusele
põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) menetlused, mille abil saab koguda 
ja uurida teaduslikke ja tehnilisi teadmisi 
eelkõige tervist ja keskkonnakaitset 
mõjutavate ohutusküsimuste valdkonnas;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) menetlused, millega alustatakse 
koostööd ning teabe ja kogemuste 
vahetamist turujärelevalveasutuste ja 
teadusasutuste vahel.

Selgitus

Teadmiste, teabe ja kogemuste jagamine turujärelevalveasutuste ning teadus- ja 
uurimisasutuste vahel näib olevat kasulik mõlemale osapoolele, eriti valdkondades, kus 
toimuvad kiired teaduse edusammud ja innovatsioon.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalveasutused teevad 
lõikes 1 sätestatud tegevuste raames 
kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel, 
võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

2. Turujärelevalveasutused teevad 
lõikes 1 sätestatud tegevuste raames 
kontrolle riskipõhise lähenemisviisi alusel 
ning kooskõlas ettevaatuspõhimõttega, 
võttes arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) toode, näiteks turul olevate toodete 
arv ja tootega seotud ohud;

(i) toode, näiteks turul olevate toodete 
arv ja tootega seotud ohud, kusjuures 
erilist tähelepanu tuleb pöörata võimaliku 
ohu tervisemõõtmele;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toode võib kahjustada 
lõppkasutajate tervist või ohutust;

(a) toode võib ohustada lõppkasutajate 
tervist ja ohutust või turvalisust või 
tekitada keskkonnakahju;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toode ei vasta liidu 
ühtlustamisõigusaktide kohaselt 
kohaldatavatele nõuetele.

(b) toode ei vasta liidu 
ühtlustamisõigusaktide või direktiivi 
2001/95/EÜ kohaselt kohaldatavatele 
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nõuetele ning võib seega ohustada 
lõppkasutajate tervist ja turvalisust.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi 
võetakse või nende turustamine keelatakse 
või seda piiratakse, tagab 
turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse 
komisjoni artikli 31 alusel loodud 
võrgustiku kaudu ning teisi liikmesriike ja 
lõppkasutajaid.

Kui tooted turult kõrvaldatakse, tagasi 
võetakse või nende turustamine keelatakse 
või seda piiratakse, tagab 
turujärelevalveasutus, et sellest teavitatakse 
komisjoni artikli 31 alusel loodud 
võrgustiku kaudu liidu katserajatisi ning 
teisi liikmesriike ja lõppkasutajaid.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Erinevatest riskihindamise 
meetoditest tulenevate vaidluste 
lahendamiseks liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste, ettevõtjate ja 
vastavushindamisasutuste vahel võib 
komisjon omal algatusel või 
turujärelevalveasutuse taotlusel lasta 
artiklis 28 osutatud Euroopa Liidu 
referentlaboril teha riskihindamise.
Selline riskihindamine on siduv kõigile 
sidusrühmadele.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab vähemalt 
iga kolme aasta tagant riikliku 
turujärelevalvestrateegia. Strateegiaga 

1. Iga liikmesriik koostab vähemalt 
iga nelja aasta tagant riikliku 
turujärelevalvestrateegia, pidades silmas 
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edendatakse liidu ühtlustamisõigusaktide 
täitmise tagamise ja turujärelevalve 
järjepidevat, terviklikku ja integreeritud 
lähenemisviisi liikmeriigi territooriumil 
ning see hõlmab toote tarneahela kõiki 
sektoreid ja etappe, sealhulgas importi ja 
digitaalseid tarneahelaid.

turu kiiret arengut ja uusi esilekerkivaid 
riske. Strateegiaga edendatakse liidu 
ühtlustamisõigusaktide täitmise tagamise ja 
turujärelevalve järjepidevat, terviklikku ja 
integreeritud lähenemisviisi liikmeriigi 
territooriumil ning see hõlmab toote 
tarneahela kõiki sektoreid ja etappe, 
sealhulgas importi ja digitaalseid 
tarneahelaid. Riiklike 
turujärelevalvestrateegiate koostamisel 
konsulteerivad liikmesriigid 
sidusrühmadega ja teevad oma märkused 
avalikkusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ühtlustamisõigusaktide 
täitmise tagamiseks esmatähtsana 
määratletud valdkonnad;

(b) liidu ühtlustamisõigusaktide 
täitmise tagamiseks esmatähtsana 
määratletud valdkonnad; liikmesriigid 
peavad esmatähtsasse valdkonda 
kuuluvaks tooteid, mida käsitletakse või 
mida on käsitletud direktiivi 2001/95/EÜ 
artiklil 13 põhinevas erakorralises
otsuses;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kavandatud täitmise tagamise 
meetmed, mille eesmärk on vähendada 
nõuetele mittevastavuse esinemist 
esmatähtsates valdkondades, sealhulgas 
vajaduse korral minimaalsed 
kontrollitasemed, mis on ette nähtud 
selliste tootekategooriate jaoks, millel on 
oluline nõuetele mittevastavuse tase;

(c) kavandatud täitmise tagamise 
meetmed, mille eesmärk on vähendada 
nõuetele mittevastavuse esinemist 
esmatähtsates valdkondades, sealhulgas 
vajaduse korral minimaalsed 
kontrollitasemed, mis on ette nähtud 
selliste tootekategooriate jaoks, millel on 
oluline nõuetele mittevastavuse tase ja mis 
võivad kujutada tõsist ohtu;
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) internetiühendusega toodetega, 
mis võivad ohustada tarbijate turvalisust, 
seotud uute riskide hindamine.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid annavad oma 
riiklikust turujärelevalvestrateegiast teada 
artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu.

3. Liikmesriigid annavad oma 
riiklikust turujärelevalvestrateegiast teada 
artiklis 34 osutatud süsteemi kaudu ja 
teevad selle üldsusele kättesaadavaks.

Selgitus

Suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha ettevõtjate organisatsioonide 
süsteemiauditeid, sealhulgas auditeerida 
menetlusi, mida ettevõtjad kasutavad, et 
tagada käesoleva määruse ja 
kohaldatavate liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuete täitmine;

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt e – alapunkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) sulgeda uurimise ajal ettevõtja 
valdusi või arestida tema teavet, andmeid 
või dokumente uurimise otstarbel 
vajalikuks ajaks ja vajalikus ulatuses;

(2) sulgeda uurimise ajal ettevõtja 
asjaomaseid valdusi või arestida tema 
teavet, andmeid või dokumente uurimise 
otstarbel vajalikuks ajaks ja vajalikus 
ulatuses;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võtta ajutisi meetmeid, kui tõsise 
ohu vältimiseks ei ole muid tõhusaid 
vahendeid, sealhulgas eelkõige võtta ajutisi
meetmeid, millega nõutakse, et 
veebimajutusteenuse pakkujad 
kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või 
piiraks sellele juurdepääsu või peataks
veebisaidi, teenuse või konto või piiraks 
sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid 
või domeeniregistri pidajad peataksid 
konkreetseks ajavahemikuks täielikult 
kvalifitseeritud domeeninime;

(h) võtta ajutisi või lõplikke meetmeid 
ohtlike või nõuetele mittevastavate toodete 
suhtes, kui tõsise ohu vältimiseks ei ole 
muid tõhusaid vahendeid, sealhulgas 
eelkõige võtta meetmeid, millega nõutakse, 
et veebimajutusteenuse pakkujad 
kõrvaldaksid või keelaksid infosisu või 
piiraks sellele juurdepääsu või peataks 
veebisaidi, teenuse või konto või piiraks 
sellele juurdepääsu või et domeeniregistrid 
või domeeniregistri pidajad peataksid 
konkreetseks ajavahemikuks täielikult 
kvalifitseeritud domeeninime;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) nõuda nõuetele mittevastavuse 
tagajärjel saadud tulude tagastamist;

(m) nõuda nõuetele mittevastavuse 
tagajärjel saadud tulude tagastamist ning 
nõuda, et ettevõtjad maksaksid 
asjaomastele tarbijatele raha tagasi;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt n
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) avaldada lõplikke otsuseid, lõplikke 
meetmeid, ettevõtja võetud kohustusi või 
käesoleva määruse alusel tehtud otsuseid, 
sealhulgas avaldada nõuetele 
mittevastavuse eest vastutava ettevõtja 
nimi.

(n) avaldada lõplikke otsuseid, lõplikke 
meetmeid, ettevõtja võetud kohustusi või 
käesoleva määruse alusel tehtud otsuseid, 
sealhulgas avaldada nõuetele 
mittevastavuse eest vastutava ettevõtja 
nimi, võttes arvesse kõige rangemaid 
konfidentsiaalsuse ning ameti- ja 
ärisaladuse hoidmise nõudeid ning 
tingimusi, millega sätestatakse, kuidas 
ettevõtja hüvitab tarbijatele tekitatud 
kahju.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Turujärelevalveasutused avaldavad 
kõik ettevõtjate võetud kohustused, 
andmed parandusmeetmete kohta, mida 
ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, 
ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida 
asjaomane turujärelevalveasutus on 
käesoleva määruse alusel võtnud.

4. Turujärelevalveasutused avaldavad 
kõik ettevõtjate võetud kohustused, 
andmed parandusmeetmete kohta, mida 
ettevõtjad on nende territooriumil võtnud, 
ning andmed ajutiste meetmete kohta, mida 
asjaomane turujärelevalveasutus on 
käesoleva määruse alusel võtnud, võttes 
arvesse kõige rangemaid 
konfidentsiaalsuse ning ameti- ja 
ärisaladuse hoidmise nõudeid.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turujärelevalveasutused kasutavad 
oma volitusi kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

5. Turujärelevalveasutused kasutavad 
oma volitusi kooskõlas ettevaatuse ja
proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 60
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisaval määral asjakohaseid 
tooteomaduste kontrolle dokumentide 
kontrollimise teel ja vajaduse korral 
füüsilisi või laboratoorseid kontrolle 
esindava valimi alusel.

Turujärelevalveasutused korraldavad 
kooskõlas komisjoni kehtestatud ühtse 
metoodikaga piisaval määral asjakohaseid 
tooteomaduste kontrolle dokumentide 
kontrollimise teel ja vajaduse korral 
füüsilisi või laboratoorseid kontrolle 
esindava valimi alusel. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse turujärelevalveasutuste 
kontrollide arvu miinimumprotsent eri 
tootekategooria toodete suhtes kooskõlas 
liidu toodete nõuetele vastavuse 
võrgustiku poolt määratud prioriteetidega.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused järgivad vajaduse 
korral konfidentsiaalsuse põhimõtet, et 
kaitsta ameti- ja ärisaladusi või
isikuandmeid vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele, lähtudes nõudest, et tuleb 
avaldada võimalikult suurel määral teavet 
kaitsmaks lõppkasutajate huve liidus.

Turujärelevalveasutused tagavad kõige 
rangemad konfidentsiaalsuse ning ameti-
ja ärisaladuse hoidmise nõuded ning 
kaitsevad isikuandmeid vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele, lähtudes 
nõudest, et tuleb avaldada võimalikult 
suurel määral teavet kaitsmaks 
lõppkasutajate huve liidus.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsus, kas toode kujutab endast 
tõsist ohtu või mitte, tehakse asjakohase 
riskihindamise alusel, milles võetakse 
arvesse ohu iseloomu ja selle esinemise 
tõenäosust. Võimalus ohutust suurendada 

2. Otsus, kas toode kujutab endast 
tõsist ohtu või mitte, tehakse asjakohase 
riskihindamise alusel, milles võetakse 
arvesse ohu iseloomu ja selle esinemise 
tõenäosust ning ettevaatuspõhimõtet. 
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või muude väiksema ohutustasemega 
toodete olemasolu ei ole piisav põhjus 
pidada toodet tõsise ohu allikaks.

Selles otsuses võetakse eelkõige arvesse 
riski tervisemõõdet. Võimalus ohutust 
suurendada või muude väiksema 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet tõsise ohu 
allikaks.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annavad sõltumatuid tehnilisi ja 
teaduslikke nõuandeid komisjonile, 
sealhulgas artikli 31 alusel loodud 
võrgustikule, ja liikmesriikidele;

(c) annavad sõltumatuid tehnilisi ja 
teaduslikke nõuandeid komisjonile, 
sealhulgas artikli 31 alusel loodud 
võrgustikule, ja liikmesriikidele, ning 
hoiatavad viimastele teaduslikele 
avastustele tuginedes uute riskide eest;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) on tarbijaid ja keskkonda 
ohustavate riskide ja uute riskide 
teadmuskeskus, näiteks seoses 
kantserogeenideks, mutageenideks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks 
klassifitseeritud kahjulike kemikaalidega 
või teiste tarbekaupades leiduvate 
probleemsete ainetega;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) on tarbijaid ohustavate uute 
riskide teadmuskeskus, mis on seotud 
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internetiühenduse võimalusega toodetega;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) liidu katserajatised abistavad 
komisjoni ja liikmesriike ka 
katsemetoodikate ühtse tehnilise taseme 
väljatöötamisel; seatakse sisse tihedad 
suhted Euroopa Kemikaaliameti ja liidu 
katserajatistega, mis tegutsevad 
teadmuskeskustena, et vältida kattumist ja 
tagada optimaalne toetus liikmesriikide 
turujärelevalvele ja täitmise tagamise 
toimingutele.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Turujärelevalveasutused võtavad 
sobivate turujärelevalvemeetmete 
kohaldamiseks nõuetekohaselt arvesse 
liidu katserajatiste katsete tulemusi, 
analüüse ja järeldusi.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud asutus võtab 
taotluse esitanud asutuse taotlusel 
viivitamata kõik vajalikud täitmise 
tagamise meetmed, kasutades talle selleks 
käesoleva määruse kohaselt antud volitusi, 
et lõpetada nõuetele mittevastavus.

1. Taotluse saanud asutus või 
komisjon või muu sidusrühm, kes tõestab 
nõuetele mittevastavust, võtab taotluse 
esitanud asutuse või komisjoni või 
mittevastavuse kohta tõendeid esitanud 
mistahes sidusrühma taotlusel viivitamata 
kõik vajalikud täitmise tagamise meetmed, 
kasutades talle selleks käesoleva määruse 
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kohaselt antud volitusi, et lõpetada 
nõuetele mittevastavus. Kui taotluse 
saanud asutus ei võta meetmeid, võib 
komisjon ise võtta kõik vajalikud täitmise 
tagamise meetmed.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks 
aruande, mis sisaldab liikmesriikide poolt 
eelmise kalendriaasta kohta esitatud teavet. 
Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud 
süsteemis.

Komisjon koostab iga aasta 30. juuniks 
aruande ja aruande kokkuvõtte, mis 
sisaldab liikmesriikide poolt eelmise 
kalendriaasta kohta esitatud teavet. 
Aruanne avaldatakse artiklis 34 osutatud 
süsteemis.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi tollil on alust arvata, et 
ettevõtja on hakanud oma tooteid liidu 
turule laskma teise liikmesriigi kaudu, 
sest sealne kontroll ei ole nii range või 
süstemaatiline, teavitab toll nimetatud 
liikmesriigi vastavaid ametiasutusi 
ettevõtja riskiprofiilist ning võib paluda 
liidu toodete nõuetele vastavuse 
võrgustikul selliste toodete turule 
sisenemist jälgida.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et turule sisenevad ainult turvalised ja nõuetele vastavad tooted.



PE620.896v02-00 32/38 AD\1158272ET.docx

ET

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toode ei ole kõnealuste liidu 
ühtlustamisõigusaktide kohaselt tähistatud 
ega märgistatud;

(b) toode ei ole kõnealuste liidu 
ühtlustamisõigusaktide kohaselt tähistatud 
ega märgistatud ja seda ei ole võimalik 
mõistliku aja jooksul parandada;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused käsitavad 
esmatähtsana tooteid, mille on lubanud 
vabasse ringlusse määruse (EL) nr 
952/2013 artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
volitatud ettevõtja ja mille vabasse 
ringlusse lubamine peatatakse käesoleva 
määruse artikli 28 lõike 1 kohaselt.

1. Turujärelevalveasutused käsitavad 
käesoleva määruse artikli 28 lõike 1 põhjal 
peatatud toodete vabasse ringlusse
lubamist kõigi ettevõtjate puhul võrdselt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võimaldab asjaomastel 
sidusrühmadel, sh tarbijarühmadel 
struktureeritult osaleda, et seada 
eesmärke ning leppida kokku ühises 
samaaegses järelevalvetegevuses.

Selgitus

Tarbijaorganisatsioonid viivad laborites toodete peal regulaarselt ellu võrdlevaid katseid 
ning aitavad teha kindlaks, millised tarbekaubad on ohtlikud ja ei vasta nõuetele. Nende 
kogutud tõendid ning riiklikul ja Euroopa tasandil saadud andmed võiksid tõhustada liidu 
toodete nõuetele vastavuse võrgustiku toimimist.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) jälgida turujärelevalveasutuste ja 
tolli tegevust, et tagada ühtlustatud ja 
ühtlustamata toodete võrdne ja range 
kontroll eri liikmesriikides;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) määratleda ühtne katsemeetod, et 
tagada liikmesriikide tehtavate kontrollide 
ühtlus;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) korraldada turujärelevalveasutuste 
koostööd ning tulemuslikku teabevahetust
ja parimaid tavasid;

(f) korraldada liikmesriikide ja
turujärelevalveasutuste ning liikmesriikide 
ja asjaomaste sidusrühmade koostööd 
ning hõlbustada tulemuslikku ja 
korrapärast teabe- ja parimate tavade 
vahetamist;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) töötada välja ühtsed riskianalüüsi 
ja riskikategooriate kindlaks määramise 
tavad;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m b) jälgida tolli tööd ning juhtida 
tähelepanu puudujääkidele, mis võivad 
raskendada võrdsete võimaluste tagamist 
nõudeid täitvatele liidu tootjatele ja liitu 
eksportivatele kolmandate riikide 
tootjatele ning mis võivad soodustada 
tava, kus kolmandate riikide eksportijad 
valivad liidu turule sisenemiseks kohad, 
kus kontroll ei ole nii range või 
süstemaatiline;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m c) esitada Euroopa Parlamendile igal 
aastal aruanne ELi toodete nõuetele 
vastavuse nõukogu (EUPC) tegevuse 
kohta;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt m d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m d) käivitada menetlus üleeuroopalise 
andmebaasi loomiseks, et koguda 
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andmeid lõppkasutajate tervise, ohutuse 
ja/või turvalisusega või keskkonnaga 
seotud õnnetusjuhtumite, kahjustuste või 
kahjude kohta, ning teha selles 
andmebaasis sisalduv teave hõlpsasti 
kättesaadavaks kõigile asjaomastele 
sidusrühmadele.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib vahetada 
konfidentsiaalset teavet turujärelevalve 
kohta kolmandate riikide reguleerivate 
asutuste või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, kui ta on sõlminud 
nende asutuste või organisatsioonidega 
vastastikused 
konfidentsiaalsuskokkulepped.

1. Komisjon võib vahetada 
konfidentsiaalset teavet turujärelevalve 
kohta kolmandate riikide reguleerivate 
asutuste või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, kelle suhtes 
kohaldatakse kõige rangemaid 
konfidentsiaalsuse ning ameti- ja 
ärisaladuse nõudeid.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui on 
rikutud käesoleva määruse sätteid, millega 
pannakse ettevõtjatele kohustusi, või kui 
on rikutud käesoleva määrusega hõlmatud 
tooteid käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätteid, millega 
pannakse ettevõtjatele kohustusi, juhul kui 
asjaomases õigusaktis ei nähta ette 
karistusi, ning võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada nende eeskirjade täitmine. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Komisjon koos liikmesriikidega
kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, 
mida kohaldatakse, kui on rikutud 
käesoleva määruse sätteid, millega 
pannakse ettevõtjatele kohustusi, või kui 
on rikutud käesoleva määrusega hõlmatud 
tooteid käsitlevate liidu õigusaktide sätteid, 
millega pannakse ettevõtjatele kohustusi, 
juhul kui asjaomases õigusaktis ei nähta 
ette karistusi, ning võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada nende eeskirjade 
täitmine. Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Komisjon kehtestab ka tegevuseeskirjad, 
mille kohaselt liikmesriigid võtavad ajutisi 
meetmeid ja parandusmeetmeid nõuetele 
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mittevastavate toodete ja nõuetele 
mittevastavate ettevõtjate suhtes, et 
tarbijaid ohu korral kiiresti kaitsta.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate finantsseisund;

välja jäetud

Selgitus

See kriteerium ei ole seotud lõpptarbijatele või keskkonnale põhjustatud kahju 
proportsionaalsusega, mistõttu ei tohiks seda karistusotsuse tegemisel esimesena arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuetele mittevastavuse olemus, 
tõsidus ja kestus, võttes arvesse 
lõppkasutajatele põhjustatud kahju;

(b) nõuetele mittevastavuse olemus, 
tõsidus ja kestus, võttes arvesse 
lõppkasutajatele, keskkonnale ning
sotsiaalsetele ja majanduslikele huvidele
põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate finantsseisund.
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