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Muudatusettepanek 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

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 range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 
ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 
riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

(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, intellektuaalomandi 
õigused ning avalik julgeolek. Kõnealuste 
nõuete range jõustamine on esmatähtis, et 
tagada selliste huvide kaitse ja luua 
tingimused ausaks konkurentsiks liidu 
kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 
riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Constance Le Grip

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 range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 

(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, ausa 
kauplemistava järgimine, tarbija- ja 
keskkonnakaitse, intellektuaalomandi 
kaitse ning avalik julgeolek. Kõnealuste 
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ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 
riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

nõuete range jõustamine on esmatähtis, et 
tagada selliste huvide kaitse ja luua 
tingimused ausaks konkurentsiks liidu 
traditsioonilisel ja elektroonilisel 
kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad füüsilise ja digitaalse turu 
järelevalve ja kolmandatest riikidest liidu 
turule sisenevate toodete kontrolli kohta.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul. Lisaks tagab toote 
autentsus tarbija jaoks toote ohutuse ja õigusnõuetele vastavuse.

Muudatusettepanek 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte 
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas tooted on 
tarbijatele või professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud või nende poolt 
tõenäoliselt kasutatavad.

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte 
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas tooted on 
tarbijatele või professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud või nende poolt 
tõenäoliselt kasutatavad ja kas neid 
müüakse võrgukeskkonnas või väljaspool 
seda.

Or. en

Selgitus

Turujärelevalve eeskirjad ei tohiks võrgukeskkonna ja tavakeskkonna puhul erinevad olla, et 
võrgukeskkonna turg ei muutuks ebaturvaliste toodete ELi turule sisenemise punktiks. Seetõttu 
peaksid turujärelevalve tegevused hõlmama käesoleva määruse kohaldamisalas olevaid 
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tooteid, olenemata nende turustuskanalist.

Muudatusettepanek 69
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte 
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas tooted on 
tarbijatele või professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud või nende poolt 
tõenäoliselt kasutatavad.

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte 
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas nendega 
kaubeldakse elektrooniliselt või 
traditsioonilisel viisil või kas tooted on 
tarbijatele või professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud või nende poolt 
tõenäoliselt kasutatavad.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 70
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada terviklik liidu turujärelevalve 
raamistik. Selles tuleks kindlaks määrata 
reguleerimisalasse kuuluvad ja sellest välja 
jäävad tooted, kehtestada liikmesriikidele 

(12) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada terviklik liidu turujärelevalve 
raamistik. Selles tuleks kindlaks määrata 
reguleerimisalasse kuuluvad ja sellest välja 
jäävad tooted, kehtestada liikmesriikidele 
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kohustus korraldada ja teostada 
turujärelevalvet, näha ette, et liikmesriigid 
määravad turujärelevalveasutuse ning 
määravad kindlaks selle õigused ja 
kohustused, ja näha ette, et liikmesriigid 
vastutavad üldiste ja valdkondlike 
turujärelevalveprogrammide koostamise 
eest.

kohustus korraldada ja teostada 
turujärelevalvet, näha ette, et liikmesriigid 
määravad turujärelevalveasutuse ning 
määravad kindlaks selle õigused ja 
kohustused, ja näha ette, et liikmesriigid 
vastutavad üldiste ja valdkondlike füüsilise 
ja digitaalse turu järelevalveprogrammide
koostamise eest.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 71
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 
toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni ettevõtja
poolt teatava tähtaja jooksul ning meetmete 
võtmiseni turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
ettevõtja ei täida nõudeid.

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 
toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni toote turule 
laskmise eest vastutava isiku poolt teatava 
tähtaja jooksul ning meetmete võtmiseni 
turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
toote turule laskmise eest vastutav isik ei 
täida nõudeid.

Or. it
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Muudatusettepanek 72
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 
toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni ettevõtja 
poolt teatava tähtaja jooksul ning meetmete 
võtmiseni turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
ettevõtja ei täida nõudeid.

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 
toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni füüsilise või 
digitaalmajanduse ettevõtja poolt teatava 
tähtaja jooksul ning meetmete võtmiseni 
turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
ettevõtja ei täida nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 73
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 

(14) Selleks et muuta kogu 
turujärelevalvekord läbipaistvaks ning 
turujärelevalveasutuste ja ettevõtjate jaoks 
kergesti järgitavaks, tuleks määrusega 
selgelt näha ette turujärelevalve teostamise 
etapid, alates sellest, kui 
turujärelevalveasutused teevad kindlaks 
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toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni ettevõtja
poolt teatava tähtaja jooksul ning meetmete 
võtmiseni turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
ettevõtja ei täida nõudeid.

toote, mis võib nende arvates kujutada 
ohtu, kuni ohu hindamiseni ja 
parandusmeetmete võtmiseni toote turule 
laskmise eest vastutava isiku pool teatava 
tähtaja jooksul ning meetmete võtmiseni 
turujärelevalveasutuste poolt 
kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui 
toote turule laskmise eest vastutav isik ei 
täida nõudeid.

Or. it

Muudatusettepanek 74
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Turujärelevalveasutuste töö 
hõlbustamiseks peaksid ettevõtjad tegema 
kättesaadavaks kogu dokumentatsiooni ja 
teabe, mis on nendele asutustele nende 
ülesannete täitmisel vajalik. 
Turujärelevalveasutused peaksid nõudma 
üksnes dokumente ja teavet, mille 
olemasolu saab asjaomaselt ettevõtjalt 
eeldada vastavalt nende rollile 
tarneahelas. 

Or. en

Selgitus

Artiklis 8 sätestatud ettevõtjate kohustuste selgitus.

Muudatusettepanek 75
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid. 
Toodet, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid. 
Riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid peaksid olema kõigis 
liikmesriikides ühesugused, et tagada 
kõigile ettevõtjatele võrdsed tingimused.
Toodet, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid. 
Toodet, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid, ning 
kõigi asjassepuutuvate ettevõtjate 
hoolsuskohustusel, sõltumata sellest, kas 
kõnealuseid tooteid turustatakse 
elektroonilisel või traditsioonilisel viisil. 
Toodet, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

Or. fr
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Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 77
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Tarbijad saavad turujärelevalvele 
kaasaaitamisel mängida aktiivset ja olulist 
rolli, kuna tavaliselt puutuvad nad otseselt 
kokku endast riski kujutavate toodetega, 
sealhulgas toodetega, mis ei ole 
kohaldatavate liidu õigusaktidega 
kooskõlas. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid tõstma tarbijate teadlikkust 
nende õigustest esitada kaebusi seoses 
tooteohutuse ja turujärelevalve tegevuse 
küsimustega ning tagama, et 
teatamismenetlus oleks kergesti 
juurdepääsetav, suhteliselt lihtne ja tõhus. 
Komisjon peaks täpsemalt uurima 
võimalusi muuta selliste kaebuste 
esitamine ühtlustatuks kogu liidus, luues 
näiteks keskse andmebaasi, kuhu saaks 
talletada tarbijate esitatud kaebused, ning 
uurima ka võimalusi muuta need 
kaebused avalikuks, kuna asjaomastel 
ettevõtjatel on õigus need läbi vaadata ja 
nendele vastata.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks iseäranis võtta arvesse tarbijate 
võimalikku haavatavust võrreldes 
professionaalsete kasutajatega, samuti 
teatavate tarbijarühmade (nt lapsed, 
vanurid ja puudega inimesed) suuremat 
haavatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
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hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

hindamisel tuleks võimaluse korral võtta
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on 
hoolsuskohustuse täitmise raames ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane ettevõtja need hävitaks, kui 
asutused peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, tagamaks et sellised 
tooted ei kujuta enam ohtu.

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need 
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane digitaalmajanduse või 
traditsioonilise majanduse ettevõtja need 
hävitaks, kui asutused peavad seda 
vajalikuks ja proportsionaalseks, tagamaks 
et sellised tooted ei kujuta enam ohtu.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 81
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane ettevõtja need hävitaks, kui 
asutused peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, tagamaks et sellised 
tooted ei kujuta enam ohtu.

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need 
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane ettevõtja need hävitaks, kui 
asutused peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, tagamaks et sellised 
tooted ei kujuta enam ohtu. Asjaomased 
ettevõtjad peaksid kandma kõik nende 
tegevustega seotud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. 
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 
kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem 
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud ohtu kujutavate toodetega.

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. 
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 
kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem 
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad tõsist ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud tõsist ohtu kujutavate 
toodetega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artiklite 19 ja 20 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 83
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. 
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 
kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem 
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud ohtu kujutavate toodetega.

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. 
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 
kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem 
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud ohtu kujutavate toodetega. 
Samuti peaks RAPEX hõlmama toiduga 
kokkupuutuvate materjalidega seotud 
teavitusi, mis tuleks sinna üle tuua 
platvormilt RASFF.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks luua Euroopa turujärelevalve 
foorum, kuhu kuuluvad 
turujärelevalveasutuste esindajad. 
Foorumile peaksid olema kaasatud kõik 
asjaomased sidusrühmad, sealhulgas kutse-
ja tarbijakaitseorganisatsioonid, et koguda 

(27) Tuleks luua Euroopa turujärelevalve 
foorum, kuhu kuuluvad 
turujärelevalveasutuste esindajad. 
Foorumile peaksid olema kaasatud kõik 
asjaomased sidusrühmad, sealhulgas kutse-
ja eelkõige tarbijakaitseorganisatsioonid, et 
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turujärelevalve seisukohast asjakohast 
teavet turujärelevalveprogrammide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
ajakohastamiseks.

koguda turujärelevalve seisukohast 
asjakohast teavet 
turujärelevalveprogrammide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
ajakohastamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas määruses tuleks omavahel 
tasakaalustada läbipaistvus, s.t teabe 
avalikustamine võimalikult suures mahus, 
ja konfidentsiaalsus, nt isikuandmete,
ärisaladuse ja uurimise kaitse eesmärgil 
vastavalt siseriiklikele 
konfidentsiaalsuseeskirjadele või 
komisjoni puhul vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta 
kohaldatakse käesoleva määruse 
kontekstis.

(30) Käesolevas määruses tuleks omavahel 
tasakaalustada läbipaistvus, s.t teabe 
avalikustamine võimalikult suures mahus, 
ja konfidentsiaalsus, nt ärisaladuse ja 
uurimise kaitse eesmärgil vastavalt 
siseriiklikele konfidentsiaalsuseeskirjadele 
või komisjoni puhul vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele. 
Lisaks tuleks käesoleva määruse puhul 
järgida selliseid andmekaitse põhimõtteid 
nagu isikuandmete konfidentsiaalne 
käitlemine, nõue töödelda andmeid 
õiglaselt ja seaduslikult ning konkreetsel 
eesmärgil, tagades samas nende kvaliteedi 
ja võimaldades asjaomastel eraisikutel 
oma õigusi kasutada. Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta kohaldatakse 
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käesoleva määruse kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Nende tase 
peab olema proportsionaalne asjaomaste 
toodete müügi väärtusega viimasel 
täisaastal, mil rikkumine ilmnes, olenevalt 
rikkumise tõsisusest, kestusest ja 
tahtlusest või korduvast laadist. Igal juhul 
ei tohiks karistused ületada 10 % ettevõtte 
eelneva majandusaasta kogukäibest. Kui 
see on riiklike õigusaktide kohaselt 
võimalik, tuleks liikmesriike julgustada 
sellistest karistustest saadud tulu 
eraldama turujärelevalve tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
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karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
sisaldama kogu ELis ühtlustatud 
halduskaristusi. Selleks on vaja arvesse 
võtta rikkumise tõsidust, ettevõtjate 
suurust ja eelkõige VKEde olukorda, 
samuti rolli, mida ettevõtjad tarneahelas 
mängivad, pöörates erilist tähelepanu 
ettevõtja tootmisprotsessi tegevusele ja 
tema suutlikkusele mõjutada tooteohutust. 
Liikmesriigid peavad tagama, et 
niisugustest halduskaristustest saadud 
tulu teeniks turujärelevalve tegevust.

Or. it

Muudatusettepanek 88
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Turujärelevalvet tuleks vähemalt 
osaliselt rahastada ettevõtjate makstavate 
tasude abil, kui ettevõtjad peavad 
turujärelevalveasutuste nõudel võtma 
parandusmeetmeid või kui kõnealused 
asutused peavad ise meetmeid võtma.

(34) Turujärelevalvet tuleks rahastada 
peamiselt liikmesriikide poolt ja 
minimaalselt toote turule laskmise eest 
vastutavate ettevõtjate karistustena
makstavate tasude abil, kui ettevõtjad 
peavad turujärelevalveasutuste nõudel 
võtma parandusmeetmeid või kui 
kõnealused asutused peavad ise meetmeid 
võtma. Sellisel juhul oleks vaja arvesse 
võtta ettevõtjate suurust ja eelkõige 
VKEde olukorda, samuti rolli, mida 
ettevõtjad tarneahelas mängivad, pöörates 
erilist tähelepanu ettevõtja 
tootmisprotsessi tegevusele ja tema 
suutlikkusele mõjutada tooteohutust. 

Or. it

Muudatusettepanek 89
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Samuti tuleks anda rakendusvolitused 
seoses RAPEXi kaudu teabe vahetamise 
meetodite ja korraga ning seoses ajutiste 
või alaliste turustuspiirangute 
kehtestamisega tõsist ohtu kujutavate toode 
suhtes, määrates vajaduse korral kindlaks 
kontrollimeetmed, mida liikmesriigid 
peavad nende rakendamiseks võtma juhul, 
kui muude liidu õigusaktidega ei ole ette 
nähtud erikorda kõnealuse ohu 
vähendamiseks. Neid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Ühelgi juhul ei tohi ettevõtjatelt nõuda 
teistsugust teavet, kui seda, mida nad 
peavad teadma seoses oma rolliga 
tarneahelas. Samuti tuleks anda 
rakendusvolitused seoses RAPEXi kaudu 
teabe vahetamise meetodite ja korraga ning 
seoses ajutiste või alaliste 
turustuspiirangute kehtestamisega tõsist 
ohtu kujutavate toode suhtes, määrates 
vajaduse korral kindlaks kontrollimeetmed, 
mida liikmesriigid peavad nende 
rakendamiseks võtma juhul, kui muude 
liidu õigusaktidega ei ole ette nähtud 
erikorda kõnealuse ohu vähendamiseks. 
Neid volitusi tuleks kasutada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 90
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Samuti tuleks anda rakendusvolitused 
seoses RAPEXi kaudu teabe vahetamise 
meetodite ja korraga ning seoses ajutiste 
või alaliste turustuspiirangute 
kehtestamisega tõsist ohtu kujutavate toode 
suhtes, määrates vajaduse korral kindlaks 
kontrollimeetmed, mida liikmesriigid 
peavad nende rakendamiseks võtma juhul, 
kui muude liidu õigusaktidega ei ole ette 
nähtud erikorda kõnealuse ohu 
vähendamiseks. Neid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Ühelgi juhul ei tohi ettevõtjatelt nõuda 
teistsugust teavet, kui seda, mida nad 
peavad teadma seoses oma rolliga 
tarneahelas. Samuti tuleks anda 
rakendusvolitused seoses RAPEXi kaudu 
teabe vahetamise meetodite ja korraga ning 
seoses ajutiste või alaliste 
turustuspiirangute kehtestamisega tõsist 
ohtu kujutavate toode suhtes, määrates 
vajaduse korral kindlaks kontrollimeetmed, 
mida liikmesriigid peavad nende 
rakendamiseks võtma juhul, kui muude 
liidu õigusaktidega ei ole ette nähtud 
erikorda kõnealuse ohu vähendamiseks. 
Neid volitusi tuleks kasutada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 91
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kuna käesoleva määruse eesmärki –
tagada, et turul olevad, liidu õigusaktidega 
hõlmatud tooted vastavad nõuetele, millega 
nähakse ette tervise ja ohutuse ja muude 
avalike huvide kõrgetasemelise kaitse, ning 
kindlustada samas siseturu toimimine, 
kehtestades selleks liidus ühtse 
turujärelevalve raamistiku – ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, kuna 
selleks on vaja kõigi liikmesriikide 
pädevate asutuste väga kõrgetasemelist 
koostööd ja ühtset tegutsemist, ning 
eesmärgi ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(41) Kuna käesoleva määruse eesmärki –
tagada, et füüsilisel või digitaalsel turul 
olevad, liidu õigusaktidega hõlmatud 
tooted vastavad nõuetele, millega nähakse 
ette tervise ja ohutuse ja muude avalike 
huvide kõrgetasemelise kaitse, ning 
kindlustada samas füüsilise ja digitaalse 
siseturu toimimine, kehtestades selleks 
liidus ühtse turujärelevalve raamistiku – ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
kuna selleks on vaja kõigi liikmesriikide 
pädevate asutuste väga kõrgetasemelist 
koostööd ja ühtset tegutsemist, ning 
eesmärgi ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 92
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Käesolev määrus peab järgima 
ettevaatuspõhimõtet, et tagada inimeste 
tervise, tarbija- ja keskkonnakaitse kõrge 
tase.

Or. es
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Muudatusettepanek 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Käesolev määrus peab järgima 
ettevaatuspõhimõtet, et tagada inimeste
tervise, tarbija- ja keskkonnakaitse kõrge 
tase.

Or. es

Muudatusettepanek 94
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
traditsiooniliselt ja elektrooniliselt 
turustatavate toodete vastavust nõuetele, 
mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja 
üldise ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
ausa kauplemistava järgimine,
tarbijakaitse, keskkonna, 
intellektuaalomandiga seotud õiguste, 
avaliku julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul. Lisaks tagab toote 
autentsus tarbija jaoks toote ohutuse ja õigusnõuetele vastavuse.
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Muudatusettepanek 95
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse kas 
võrgukeskkonnas või väljaspool seda 
turul saadaolevate toodete vastavust 
nõuetele, mille eesmärk on tagada inimeste 
tervise ja üldise ohutuse, töötervishoiu ja -
ohutuse, tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku, turuosaliste võrdsete 
tingimuste ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et käesolevat määrust kohaldatakse juba turul olevate toodete suhtes, sest 
turustamiseelseid kontrolle teevad vastavushindamisasutused. Turustuskanali järgi ei tuleks 
vahet teha. Pealegi on üks kõnealuse määruse peamisi eesmärke luua ettevõtjatele võrdsed 
tingimused, mis nõuab turujärelevalveasutuste poolset nõuetele vastavuse kontrollimist ning 
ka järelmeetmeid.

Muudatusettepanek 96
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
turule toodud või turul saadaolevate 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku, turuosaliste võrdsete 
tingimuste ja muude avalike huvide 
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kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse, ning tagatakse
ettevõtjate võrdsed tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse ja nende vastavus 
liidu õigusaktidele.

Or. es
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Muudatusettepanek 99
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „toode” – tootmisprotsessi käigus 
saadud toode;

(1) „toode” – igasugune toode, mida 
pakutakse või mis on tehtud 
kättesaadavaks kaubandustegevuse 
käigus tasuta või tasu eest;

Or. es

Selgitus

Termini „toode” täpsustus. Määratlusest eemaldatakse „tootmisprotsessi käigus saadud”, 
kuna selle tõlgendamine on tekitanud küsitavusi (taimed, küttepuud jne). 
Muudatusettepanekus pakutakse välja üldises tooteohutuse direktiivis sätestatu lühendatud 
kokkuvõte.

Muudatusettepanek 100
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
pakkumine tasu eest või tasuta liidu turul 
äritegevuse käigus kas toote levitamiseks, 
tarbimiseks või kasutamiseks;

(2) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
pakkumine tasu eest või tasuta liidu 
füüsilisel või digitaalsel turul äritegevuse 
käigus kas toote levitamiseks, tarbimiseks 
või kasutamiseks;

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.
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Muudatusettepanek 101
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „turule laskmine” – toote esmakordne 
liidu turul kättesaadavaks tegemine;

(3) „turule laskmine” – toote esmakordne 
liidu füüsilisel ja digitaalsel turul 
kättesaadavaks tegemine;

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „vahendav teenuseosutaja” –
füüsiline või juriidiline isik, kes 
võimaldab toote turule tuua või turul 
kättesaadavaks teha elektrooniliste 
vahenditega, käitades näiteks e-
kaubanduse platvorme või majutades 
veebisaite;

Or. en

Selgitus

Vahendavad teenusepakkujad, näiteks internetipõhised majutajad ja registripidajad, kes 
pakuvad kolmandate riikide ettevõtjatele elektroonilisi platvorme nende kaupade müümiseks 
võrgukeskkonnas (nagu on määratletud artikli 3 punktis 7a (uus)), asuvad sageli ELi 
territooriumil. Sellised vahendajad peaksid olema kohustatud tegema koostööd 
turujärelevalveasutustega ning kui see on nõutav, võtma parandusmeetmeid nagu teised 
ettevõtjad, et vältida ebaturvaliste või muidu nõuetele mittevastavate toodete müüki 
võrgukeskkonnas.
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Muudatusettepanek 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „ettevõtjad” – tootja, volitatud esindaja, 
importija ja turustaja;

8) „ettevõtjad” – tootja, volitatud esindaja, 
importija, turustaja ja vahendav 
teenuseosutaja;

Or. en

Selgitus

Vahendavad teenusepakkujad, näiteks internetipõhised majutajad ja registripidajad, kes 
pakuvad kolmandate riikide ettevõtjatele elektroonilisi platvorme nende kaupade müümiseks 
võrgukeskkonnas (nagu on määratletud artikli 3 punktis 7a (uus)), asuvad sageli ELi 
territooriumil. Sellised vahendajad peaksid olema kohustatud tegema koostööd 
turujärelevalveasutustega ning kui see on nõutav, võtma parandusmeetmeid nagu teised 
ettevõtjad, et vältida ebaturvaliste või muidu nõuetele mittevastavate toodete müüki 
võrgukeskkonnas.

Muudatusettepanek 104
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „turujärelevalve” – ametiasutuste 
tegevus ja meetmed, millega tagatakse, et 
tooted ei ohusta tervist, ohutust või muid 
avaliku huvi kaitsega seotud aspekte ning 
juhul, kui tooted kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide reguleerimisalasse, 
vastavad kõnealustes õigusaktidega 
kehtestatud nõuetele;

(11) „turujärelevalve” – ametiasutuste 
tegevus ja meetmed, millega tagatakse, et 
võrgukeskkonnas või väljaspool seda 
kättesaadavad tooted ei ohusta tervist, 
ohutust või muid avaliku huvi kaitsega 
seotud aspekte ning juhul, kui tooted 
kuuluvad liidu ühtlustamisõigusaktide 
reguleerimisalasse, vastavad kõnealustes 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

Or. fr
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Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 105
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, mis vastutab turujärelevalve
eest liikmesriigi territooriumil;

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, mis vastutab füüsilise ja 
digitaalse turu järelevalve eest liikmesriigi 
territooriumil;

Or. fr

Selgitus

Siseturul jõuavad tooted tarbijani erinevaid kanaleid pidi. Turujärelevalve peab olema 
võrdselt tõhus nii traditsiooniliste müügikanalite kui e-kaubanduse puhul.

Muudatusettepanek 106
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, mis vastutab turujärelevalve 
eest liikmesriigi territooriumil;

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, kes on pädev viima ellu 
käesolevas määruses reguleeritud volitusi;

Or. es

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud turujärelevalveasutuste ülesanded ei viita rangelt 
turujärelevalvele. Lisaks toodete kontrollimisele tuleb neil koguda kaebusi, hoiatada 
kasutajaid, sisestada andmeid turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS), teha 
koostööd ettevõtjatega heade toimimistavade väljatöötamisel jne. Nende ülesanded ei piirdu 
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pelga turujärelevalvega. 

Muudatusettepanek 107
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „nõuetele mittevastav toode” –
toode, mis ei vasta selle suhtes 
kohaldatavates liidu 
ühtlustamisõigusaktides sätestatud 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) „nõuetele mittevastav toode” –
toode, mis ei vasta liidu õigusaktide 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 

(13) „ohutusriski kujutav toode” – toode, 
millel võib olla kahjulik mõju inimeste 
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ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

tervisele ja ohutusele üldiselt, 
töötervishoiule ja -ohutusele, 
tarbijakaitsele, keskkonnale ja avalikule 
julgeolekule, samuti muudele avalikele 
huvidele määral, mis läheb kaugemale 
sellest, mida peetakse mõistlikuks ja 
vastuvõetavaks asjaomase toote 
tavapärastes ja põhjendatult eeldatavate 
kasutustingimuste põhjal, sealhulgas toote 
kasutusaja ja vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

(13) „ohutusriski kujutav toode” – toode, 
millel võib olla kahjulik mõju inimeste 
tervisele ja ohutusele üldiselt, 
töötervishoiule ja -ohutusele, 
tarbijakaitsele, keskkonnale ja avalikule 
julgeolekule, samuti muudele avalikele 
huvidele määral, mis läheb kaugemale 
sellest, mida peetakse mõistlikuks ja 
vastuvõetavaks asjaomase toote 
tavapärastes ja põhjendatult eeldatavate 
kasutustingimuste põhjal, sealhulgas toote 
kasutusaja ja vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Selgitus

Riski mõistet tuleks eristada, arvestades et turujärelevalve seisukohast peaks ELi turul 
keelama ELi õigusaktidele mittevastavad tooted. Muidugi võivad mõned mittevastavad tooted 
olla ka ebaturvalised, aga mitte kõik tooted.
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Muudatusettepanek 111
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

(13) „ohutusriski kujutav toode” – toode, 
millel võib olla kahjulik mõju inimeste 
tervisele ja ohutusele üldiselt, 
töötervishoiule ja -ohutusele, 
tarbijakaitsele, keskkonnale ja avalikule 
julgeolekule, samuti muudele avalikele 
huvidele määral, mis läheb kaugemale
sellest, mida peetakse mõistlikuks ja 
vastuvõetavaks asjaomase toote 
tavapärastes ja põhjendatult eeldatavate 
kasutustingimuste põhjal, sealhulgas toote 
kasutusaja ja vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
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korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Selgitus

„Muude avalike huvide” väljajätmine suurendab õiguskindlust, kuna selle tähendus on 
ebaselge.

Muudatusettepanek 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „regulatiivset riski kujutav toode” –
toode, mis ei vasta kehtivatele liidu 
õigusaktidele;

Or. en

Selgitus

Riski mõistet tuleks eristada, arvestades et turujärelevalve seisukohast peaks ELi turul 
keelama ELi õigusaktidele mittevastavad tooted. Muidugi võivad mõned mittevastavad tooted 
olla ka ebaturvalised, aga mitte kõik tooted.

Muudatusettepanek 114
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) „regulatiivset riski kujutav toode” –
toode, mis ei vasta kehtivatele liidu 
õigusaktidele;

Or. en



PE516.934v02-00 32/177 AM\1002709ET.doc

ET

Muudatusettepanek 115
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) „regulatiivset riski kujutav toode” –
toode, mis ei vasta kehtivatele liidu 
õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) „kujunevat riski kujutav toode” –
toode, mille suhtes ei kohaldata ELi 
ühtlustamisõigusakte ja mille kohta on 
kindlaid teadusandmeid, et see kujutab 
endast alles kujunevat riski või 
teadaolevat riski, kui seda müüakse 
kasutamiseks uutes või tundmatutes 
tingimustes, mida tootja ei ole ette 
näinud;

Or. en

Selgitus

Turujärelevalveasutused peaksid tegelema ka kujunevat riski kujutavate toodetega. 
Kavandatava määratluse eesmärk on selgitus, et see oleks ühtsel viisil kergesti kohaldatav 
kogu ELis.

Muudatusettepanek 117
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „tõsist ohtu kujutav toode” – toode, 
mis kujutab endast tõsist ohtu, mis nõuab 
kiiret sekkumist ja järelmeetmeid, kaasa 
arvatud juhul, kui mõju ei pruugi olla 
vahetu;

(14) „tõsist ohtu kujutav toode” – toode, 
mis kujutab endast tõsist ohtu, mis nõuab 
kiiret sekkumist ja järelmeetmeid, kaasa 
arvatud juhul, kui mõju ei pruugi olla 
vahetu; toodet, mis ei vasta olulisele liidu 
ühtlustamisõigusaktides määratletud 
nõudele, ning ka toodet, mis ei vasta 
komisjonilt standardiorganisatsioonile 
antud volituses määratletud 
ohutusnõudele, käsitletakse tõsist ohtu 
kujutava tootena;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „tõsist ohtu kujutav toode” – toode, 
mis kujutab endast tõsist ohtu, mis nõuab 
kiiret sekkumist ja järelmeetmeid, kaasa 
arvatud juhul, kui mõju ei pruugi olla 
vahetu;

(14) „tõsist ohtu kujutav toode” – toode, 
mis kujutab endast tõsist ohtu, mis nõuab 
kiiret sekkumist ja järelmeetmeid, kaasa 
arvatud juhul, kui mõju ei pruugi olla 
vahetu; toodet, mis ei vasta olulisele liidu 
ühtlustamisõigusaktides määratletud 
nõudele, ning samuti toodet, mis ei vasta 
komisjonilt standardiorganisatsioonile 
antud volituses määratletud 
ohutusnõudele, käsitletakse tõsist ohtu 
kujutava tootena;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „tootemudelid” – tooted, mida 
peetakse eristuvaks samaste või sarnaste 
oluliste omaduste poolest, kusjuures 
erinevustel, kui neid esineb, ei ole mingit 
mõju nende ohutusetasemele, välja 
arvatud juhul, kui tootja või importija ei 
ole teisiti tõendanud;

Or. en

Selgitus

Mudeli mõiste on turujärelevalveasutuste töö nurgakivi. Katsetamine ja järelevalve toimub 
mudelite järgi. Paljudel turuosalistel ei ole aga mudelite identimistunnust või on mitu mudelit 
selliste toodete puhul, mis on tegelikult sarnased; see aga takistab turujärelevalveasutuste 
tööd ning halvendab nendepoolset kontrollide tegemist, kuna nad vajavad kontrollideks 
märkimisväärselt rohkem ressursse.

Muudatusettepanek 120
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) „tootemudelid” – tooted, mida 
peetakse eristuvaks samaste või sarnaste 
oluliste omaduste poolest, kusjuures 
erinevustel, kui neid esineb, ei ole mingit 
mõju nende ohutusetasemele, välja 
arvatud juhul, kui tootja või importija ei 
ole teisiti tõendanud.

Or. en

Selgitus

Mudeli mõiste on turujärelevalveasutuste töö nurgakivi. Katsetamine ja järelevalve toimub 
mudelite järgi. Paljudel turuosalistel ei ole aga mudelite identimistunnust või on mitu mudelit 
selliste toodete puhul, mis on tegelikult sarnased; see aga takistab turujärelevalveasutuste 
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tööd ning halvendab nendepoolset kontrollide tegemist, kuna nad vajavad kontrollideks 
märkimisväärselt rohkem ressursse.

Muudatusettepanek 121
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) „tootemudel” – toode, mida 
peetakse eristuva sarnaste oluliste 
omadustega tooterühma puhul 
esindavaks, kusjuures erinevustel, kui 
neid esineb, ei ole mingit mõju nende 
ohutusetasemele;

Or. en

Selgitus

Mudeli mõiste on turujärelevalveasutuste töös oluline, et aidata neil tooteid katsetamisel 
paremini tuvastada.

Muudatusettepanek 122
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete 
turustamise tingimusi;

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete 
turustamise tingimusi; selles määratletakse 
olulised nõuded, millele tooted peavad 
liidu turule viimiseks vastama;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete 
turustamise tingimusi;

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete
elektroonilisel ja traditsioonilisel turul 
kättesaadavaks tegemise tingimusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 
kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks kohaldatavatele liidu 
õigusaktidele mittevastavaid ja ohtu 
kujutavaid tooteid, ja kui selliseid tooteid 
müüakse, võetaks tulemuslikke ja 
proportsionaalseid meetmeid tootest 
tuleneva ohu kõrvaldamiseks või selle 
mittevastavuse lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
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määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 
kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid ja 
kohaldatavatele liidu õigusaktidele 
mittevastavaid tooteid, ja kui selliseid 
tooteid müüakse, võetaks tulemuslikke 
meetmeid tootest tuleneva ohu 
kõrvaldamiseks või selle mittevastavuse 
lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 
kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid ja 
kohaldatavatele liidu õigusaktidele 
mittevastavaid tooteid, ja kui selliseid 
tooteid müüakse, võetaks tulemuslikke 
meetmeid tootest tuleneva ohu 
kõrvaldamiseks või selle mittevastavuse 
lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid ja 
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kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

tooteid, mis ei ole kooskõlas 
kohaldatavate liidu õigusaktidega, ja kui 
selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks ja mittevastavuse 
eemaldamiseks.

Or. es

Selgitus

Turujärelevalve peab hõlmama mittevastavusi, mis ei kujuta endast ohtu. 

Muudatusettepanek 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 
kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid ja 
tooteid, mis ei ole kooskõlas 
kohaldatavate liidu õigusaktidega, ja kui 
selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks ja mittevastavuse 
eemaldamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 

välja jäetud
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välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud 
kontrollide arvu statistikat, mis tehakse 
teatavaks kõigile liikmesriikidele. 
Liikmesriigid võivad koostada tulemuste 
kokkuvõtte ja selle avalikustada.

Or. de

Selgitus

Turujärelevalve info- ja sidesüsteem (ICSMS) on juba olemas. Liikmesriikide täiendavad 
turujärelevalvemeetmed kahjustaksid ajakulu tõttu järelevalve kvaliteeti.

Muudatusettepanek 130
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu, tagasilükatud toodete suhtarvu ja 
järgnevalt algatatud abimeetmete arvu ja 
liigi statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
peavad koostama tulemuste ja statistika
kokkuvõtte ja selle avalikustama.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud 
kontrollide arvu statistikat, mis tehakse 
teatavaks kõigile liikmesriikidele. 
Liikmesriigid võivad koostada tulemuste
kokkuvõtte ja selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile iga kolme aasta järel aruande 
nimetatud meetmete ja kontrolli kohta.
Komisjon teeb selle teabe teatavaks kõigile 
liikmesriikidele. Selle teabe kokkuvõtte 
võib teha üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja
selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud igat tüüpi 
kontrollide arvu statistikat ja nende 
tulemusi. See statistika tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele ja avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja
selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud igat tüüpi 
kontrollide arvu ja nende tulemuste 
statistikat. See statistika tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele ja muudetakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse komisjoni 
kaudu teatavaks kõigile liikmesriikidele.

Or. es

Muudatusettepanek 135
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete, kontrolli ja rakendatud 
kontrollimeetodite kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaselt läbiviidava 
turujärelevalve meetmete seire ja 
hindamise tulemused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui 
asjakohane, siis ka muude vahenditega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaselt läbiviidava 
turujärelevalve meetmete seire ja 
hindamise tulemused tehakse üldsusele 

4. Lõike 3 kohaselt läbiviidava 
turujärelevalve meetmete seire ja 
hindamise tulemused tehakse üldsusele 
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kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui 
asjakohane, siis ka muude vahenditega.

kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui 
asjakohane, siis ka muude vahenditega. 
Seda tuleb teha kolme kuu jooksul pärast 
teiste liikmesriikide teavitamist.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaselt läbiviidava 
turujärelevalve meetmete seire ja 
hindamise tulemused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui 
asjakohane, siis ka muude vahenditega.

4. Liikmesriigid teevad oma lõike 3 
kohaselt läbiviidava turujärelevalve 
meetmete seire ja hindamise tulemuste 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks 
elektrooniliselt, ja kui asjakohane, siis ka 
muude vahenditega.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab edastama liikmesriikidele kontrolle puudutavat teavet. Kuna näib, et üldsusele 
kättesaadavaks tehtav teave punktis 3 ja punktis 4 ei erine, siis tehakse ettepanek need 
ühendada.

Muudatusettepanek 139
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob või määrab 
turujärelevalveasutused ja määrab 
kindlaks nende kohustused, volitused ja 
koosseisu.

1. Iga liikmesriik loob või määrab 
turujärelevalveasutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalikud volitused, inimressursid ja 
materiaalsed vahendid.

2. Turujärelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete nõuetekohaseks ja põhjalikuks 
täitmiseks volitused, inimressursid ja 
materiaalsed vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik loob asjakohased
mehhanismid tagamaks, et tema loodud või 
määratud turujärelevalveasutused jagaksid 
teavet, teeksid koostööd ja kooskõlastaksid 
oma tegevust nii omavahel kui ka 
ametiasutustega, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest liidu välispiiridel.

3. Iga liikmesriik loob piisavad ja 
põhjalikud mehhanismid tagamaks, et 
tema loodud või määratud 
turujärelevalveasutused jagaksid teavet, 
teeksid koostööd ja kooskõlastaksid oma 
tegevust nii omavahel kui ka 
ametiasutustega, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest liidu välispiiridel.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid annavad üldsusele teada 
riiklike turujärelevalveasutuste olemasolust 
ning teevad teatavaks nende kohustused ja 
nimed, samuti nendega ühendust võtmise 
võimalused.

5. Liikmesriigid annavad üldsusele teada 
riiklike turujärelevalveasutuste olemasolust 
ning teevad teatavaks nende kohustused, 
volitused, saadaolevad ressursid, 
koostöömehhanismid ja nimed, samuti 
nendega ühendust võtmise võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
oma tegevused viisil, mis võimaldab 
saavutada suurima tõhususe. Nad 
teostavad piisavas ulatuses, piisava 
sagedusega ja piisava valimi alusel 
asjakohaseid tooteomaduste kontrollimisi 
dokumentide kontrollimise ja vajadusel
füüsilise või laboratoorse kontrolli vormis. 
Asjakohasel juhul auditeerivad 
turujärelevalveasutused lisaks nendele 
tavapärastele turuvalimi mehhanismidele 
proaktiivselt tarneahela protsesse 
üksustes, mis osalevad tarbekaupade 
tootmises, importimises, kauplemises, 
turunduses ja jaemüügis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis, olenemata 
turustuskanalitest ja müügitehnikatest. 
Valimikontrollideks kasutavad nad 2 % 
kõigist aasta jooksul turule lastud 
toodetest, mis on iga liikmesriigi puhul 
soovituslik eesmärk. Nad registreerivad 
nimetatud kontrollimised artiklis 21 
osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis, olenemata 
turustuskanalitest ja müümistehnikatest. 
Nad registreerivad nimetatud 
kontrollimised artiklis 21 osutatud 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemis.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi, sõltumata 
toodete turustamiskanalitest ja 
müügitehnikatest, dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et kontrollida tuleb ka internetis müüdavaid 
tooteid.

Muudatusettepanek 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi, sõltumata 
toodete turustamiskanalitest ja 
müügitehnikatest, dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.
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Or. es

Muudatusettepanek 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel selliste toodete 
asjakohaseid tooteomaduste kontrollimisi, 
mis on seotud ohutuse või tervishoiuga,
dokumentide kontrollimise ja vajadusel 
füüsilise või laboratoorse kontrolli vormis. 
Nad registreerivad nimetatud 
kontrollimised artiklis 21 osutatud 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemis.

Or. de

Selgitus

Kõigi valdkondade puhul, mis ei ole seotud tervishoiu või ohutusega, peaks see olema 
liikmesriikide otsustada, kas nad korraldavad selliseid kontrolle.

Muudatusettepanek 149
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 

1. Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis, tuvastades täpselt toote, 
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teavitussüsteemis. viidates selle tüübile, mudelile, partiile või 
seerianumbrile.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused tuvastavad 
käesoleva määrusega hõlmatud toodetest 
tulenevad riskid ja nende riskide 
omadused, järgides mis tahes võimalikke 
näitajaid ja juhiseid, mille komisjon on 
võinud anda. Nad dokumenteerivad selle 
teabe artiklis 21 osutatud turujärelevalve 
info- ja teavitussüsteemis. Komisjon 
analüüsib seda teavet süstemaatiliselt ja 
kui tal on teavet, mille tõttu ta kahtlustab 
riski, või kui liikmesriikide asutuste 
riskituvastused on lahknevad, võib ta 
nõuda riiklikelt turujärelevalveasutustelt 
lisateavet ja jätkata omal algatusel või 
riikliku turujärelevalveameti taotlusel 
riski enese tuvastamisega. Komisjon teeb 
oma riski tuvastamise tulemused riiklikele 
turujärelevalveametitele teatavaks.

Or. en

Selgitus

Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on luua ühtne alus riskide tuvastamisele, millele 
tuginedes riiklikud turujärelevalveametid oma kontrolle teevad. Ühtne riskituvastus on 
vajalik, et kolmandate riikide ettevõtjad ei valiks Euroopa Liitu sisenemiseks kohta, kus 
vähem rangete kontrollide tõttu võidakse tuvastada vähem riske.

Muudatusettepanek 151
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 
eesmärkidega seotud teadaoleva või 
kujuneva ohu puhul, mis tuleneb 
konkreetsest tootest või tootekategooriast, 
võib komisjon võtta vastu rakendusakte, et 
luua ühetaolised tingimused selle 
konkreetse toote või tootekategooria ning 
teadaoleva või kujuneva ohu olemuse 
kontrollimiseks ühe või mitme 
turujärelevalveasutuse poolt. Need 
tingimused võivad hõlmata eeskirju, mille 
alusel ajutiselt suurendatakse teostatavate 
kontrollide ulatust ja sagedust ning 
kontrollitavat valimit. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 32 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 152
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 
eesmärkidega seotud teadaoleva või 
kujuneva ohu puhul, mis tuleneb 
konkreetsest tootest või tootekategooriast, 
võib komisjon võtta vastu rakendusakte, et 
luua ühetaolised tingimused selle 
konkreetse toote või tootekategooria ning 
teadaoleva või kujuneva ohu olemuse 
kontrollimiseks ühe või mitme 
turujärelevalveasutuse poolt. Need 
tingimused võivad hõlmata eeskirju, mille 
alusel ajutiselt suurendatakse teostatavate 
kontrollide ulatust ja sagedust ning 

välja jäetud
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kontrollitavat valimit. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 32 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Käesolev tekst volitab komisjoni võtma täiendavaid kontrollimeetmeid, mida täidavad 
turujärelevalveasutused teadaolevate või uute ohtude ja iga toote ja tootekategooria puhul. 
See võib olla järelevalveasutuste jaoks ootamatu ja planeerimata kohustus. See asjaolu erineb 
artiklis 12 sätestatust.

Muudatusettepanek 153
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

2. Turujärelevalveasutused hoiatavad 
nende territooriumidel elavaid tarbijaid 
toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu. Kui 
saadaval on andmed tootja, 
jaemüügikanali, hinnakujunduse ja 
müügiperioodi kohta, sisaldab teave ka 
neid andmeid.

Or. en

Selgitus

Turujärelevalveasutustel ei tohiks lubada viivitada tarbijate teavitamisega toodetest, mis 
kujutavad endast riski. Seda teavet tuleks täiendada üksikasjalikuma teabega, näiteks 
andmetega jaemüügikanali kohta, kui need on saadaval, et aidata tarbijatel tuvastada riskiga 
tooteid.

Muudatusettepanek 154
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

2. Pädevad turujärelevalveasutused ja 
vajaduse korral ettevõtjad hoiatavad 
tarbijaid võimalikult kiiresti toodete eest, 
mille kohta on kindlaks tehtud, et need 
kujutavad ohtu.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid 
viivitamata toodete eest, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need kujutavad ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

2. Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid 
viivitamata toodete eest, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need kujutavad ohtu.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad teevad koostööd ettevõtjatega, et 
vältida või vähendada kõnealuste 
ettevõtjate poolt kättesaadavaks tehtud 
toodetest tulenevat ohtu. Selleks 
stimuleerivad ja edendavad nad ettevõtjate 
vabatahtlikku tegevust, sealhulgas 
kujundades ja järgides vajaduse korral häid 
toimimistavasid.

Turujärelevalveasutused teevad koostööd 
ettevõtjate ja teiste pädevate riiklike 
asutustega, et vältida või vähendada 
kõnealuste ettevõtjate poolt kättesaadavaks 
tehtud toodetest tulenevat ohtu. Selleks 
stimuleerivad ja edendavad nad ettevõtjate 
vabatahtlikku tegevust, sealhulgas 
kujundades ja järgides vajaduse korral häid 
toimimistavasid.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad teevad koostööd ettevõtjatega, et 
vältida või vähendada kõnealuste 
ettevõtjate poolt kättesaadavaks tehtud 
toodetest tulenevat ohtu. Selleks
stimuleerivad ja edendavad nad ettevõtjate 
vabatahtlikku tegevust, sealhulgas 
kujundades ja järgides vajaduse korral häid 
toimimistavasid.

Turujärelevalveasutused stimuleerivad ja 
edendavad ettevõtjate vabatahtlikku 
tegevust, sealhulgas kujundades ja järgides 
vajaduse korral häid toimimistavasid.

Or. es

Selgitus

Vastavalt üldise tooteohutuse direktiivis esitatule peavad ettevõtjad tegema 
turujärelevalveasutustega koostööd, et vähendada või ennetada ohtu, mida võivad kujutada 
nende poolt turule lastud ohtlikud tooted. Ettevõtjate koostöö nõue järelevalveasutustega 
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tuleb üle viia tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitleva määruse artiklitesse 8, 10 ja 11.

Muudatusettepanek 159
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turujärelevalveasutused täidavad oma 
kohustusi käesoleva määruse alusel 
sõltumatult, erapooletult ja eelistusteta; nad 
kasutavad oma volitusi ettevõtjate suhtes 
kooskõlas proportsionaalsuspõhimõttega.

3. Turujärelevalveasutused täidavad oma 
kohustusi käesoleva määruse alusel 
sõltumatult, erapooletult ja eelistusteta; nad 
kasutavad oma volitusi ettevõtjate suhtes 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega
ja järgides nõuetekohaselt aluslepingu 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu) artikli 
191 lõikes 2 sätestatud 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Turujärelevalveasutused võtavad oma 
tegevuses nõuetekohaselt arvesse ohu 
tõsidust ja ettevaatuspõhimõtet. 
Selle jaoks peavad nad pisteliselt 
kontrollima teatud arvu tooteid, mis on 
piisav, et hinnata nende toodete nõuetele 
vastavust ja tegelikku ohtu.

Or. it

Muudatusettepanek 161
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Turujärelevalveasutused võtavad oma 
tegevuses nõuetekohaselt arvesse ohu 
tõsidust ja ettevaatuspõhimõtet. Selle 
jaoks peavad nad pisteliselt kontrollima 
teatud arvu tooteid, mis on piisav, et 
hinnata nende toodete nõuetele vastavust 
ja tegelikku ohtu.

Or. it

Muudatusettepanek 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Turujärelevalveasutused tegutsevad 
ohu tõsidusest ja ettevaatuspõhimõttest 
lähtudes.

Or. es

Muudatusettepanek 163
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
ettevõtjate ruumidesse ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda ette 
hoiatamata ettevõtjate ruumidesse, 
tutvuda kõigi dokumentidega, neid kaasa 
võtta või nõuda neist koopiaid, saada 
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juurdepääsu infosüsteemidele ja võtta 
vajalikke tootenäidiseid.

Or. fr

Selgitus

Tarbijate turvalisuse kaitse ja pettustevastase võitluse huvides on vajalik laiendada 
järelevalveasutuste uurimisõigust; neil peab olema võimalus viia läbi etteteatamata kontrolle, 
konfiskeerida dokumente ja pääseda ligi infosüsteemidele, kuna enamikku dokumente 
säilitatakse ainult digitaalsel kujul.

Muudatusettepanek 164
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
ettevõtjate ruumidesse ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
ettevõtjate ruumidesse, teha vajalike 
dokumentide kontrolli, paljundada 
asjakohaseid dokumente ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

Or. es

Selgitus

Turujärelevalveasutustele lisapädevuste andmine tagab nende ülesannete põhjaliku täitmise. 

Muudatusettepanek 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
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ettevõtjate ruumidesse ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

ettevõtjate ruumidesse, teha vajalike 
dokumentide kontrolli, paljundada 
asjakohaseid dokumente ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

Or. es

Muudatusettepanek 166
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad tarbijaile ja muudele huvitatud 
isikutele võimaluse esitada kaebusi toote 
ohutuse, turujärelevalvemeetmete ja 
toodetest tulenevate ohtude kohta ning 
käsitlevad neid kaebusi nõuetekohaselt;

(a) annavad tarbijaile ja muudele huvitatud 
isikutele võimaluse esitada kaebusi toote 
ohutuse, turujärelevalvemeetmete ja 
toodetest tulenevate ohtude kohta ning 
käsitlevad neid kaebusi nõuetekohaselt ja 
mõistliku aja jooksul;

Or. de

Muudatusettepanek 167
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hoiavad end kursis tooteohutusega 
seotud teaduslike ja tehniliste teadmiste 
arenguga.

c) hoiavad end kursis tooteohutusega ja 
liidu ühtlustamisõigusaktidele 
vastavusega seotud teaduslike ja tehniliste 
teadmiste arenguga.

Or. en

Selgitus

Seda sätet ei peaks piirama üksnes tooteohutusega, vaid seda tuleks laiendada ka mis tahes 
muudele küsimustele, mis võivad olla asjakohased toodete vastavuse puhul liidu 
ühtlustamisõigusaktidele.
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Muudatusettepanek 168
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (c a) seiravad õnnetusi ja tervisekahjusid, 
mis kahtlustuste kohaselt on põhjustatud 
nendest toodetest;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) jälgivad nende toodetega seonduvaid 
õnnetusjuhtumeid ja tervisekahjustusi;

Or. sv

Muudatusettepanek 170
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) kontrollivad toodete vastavust 
kohaldatavatele liidu õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) võtavad vastava ettepaneku korral 
osa riiklikest standardimistegevustest, 
eesmärgiga töötada välja või vaadata läbi 
standardid, mida komisjon taotleb 
kooskõlas määruse (EL) nr 1025/2012 
artikliga 10;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c e) võimaluse korral ja asjakohasel 
juhul osalevad 
standardiorganisatsioonide tegevustes, 
eesmärgiga töötada välja või vaadata läbi 
standardeid kooskõlas määrusega (EL) nr 
1025/2012.

Or. en

Selgitus

Turujärelevalveasutustel oleks kasulik olla tihedalt seotud standardimisprotsessiga, kuna see 
aitab neil pidada sammu teaduslike ja tehniliste teadmiste arenguga, nagu käesoleva lõike 
punktis c nõutud.

Muudatusettepanek 173
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et turujärelevalveasutustel oleks 
võimalik oma ülesandeid täita, 
kehtestatakse asjakohased menetlused ja 
antakse neist üldsusele teada.

6. Et turujärelevalveasutustel oleks 
võimalik oma ülesandeid täita, 
kehtestatakse asjakohased menetlused ja 
antakse neist üldsusele teada. Eelkõige 
teevad turujärelevalveasutused üldsusele 
taotluse korral kättesaadavaks järgmise 
teabe:
(a) nende toodete identiteet, mille kohta 
on artikli 6 lõike 5 kohaselt esitatud 
kaebusi ohutuse kohta;
(b) ohutusdefekti ja riski laad, mida 
tarbija toote puhul tajus, ja mis tahes 
teatatud ohtlik vahejuhtum või vigastus;
(c) mis tahes märkused, mida ettevõtjad 
on kaebuse kohta teinud;
(d) millised järelmeetmed on 
turujärelevalveasutuse otsuse kohaselt 
asjakohased.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Konfidentsiaalsuse kaitse ei tohi 
takistada teabe edastamist 
turujärelevalveasutustele, kui see on vajalik 
tõhusa järelevalve tagamiseks.

8. Konfidentsiaalsus ei tohi takistada teabe 
edastamist turujärelevalveasutustele, kui 
see on vajalik tõhusa järelevalve 
tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 175
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) 
nr […/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse ettevõtluse vajadusi üldiselt ning 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate omi ning selles pakutakse 
juhiseid ja abi. See peab sisaldama 
järgmist:

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid.

Or. es

Selgitus

Liidu õigusaktide kohaldamisel ettevõtjate konkreetsetele vajadustele ei peaks seadma 
tingimusi. Kõnealuse sätte üldine eesmärk on kontrollida, et tooted vastaksid liidu 
õigusaktides sätestatud tingimustele. 

Muudatusettepanek 176
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) nr 
[…/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse ettevõtluse vajadusi üldiselt ning 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate omi ning selles pakutakse 

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) nr 
[…/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse tarbijate vajadusi ning selles 
pakutakse juhiseid ja abi asjaomastele 
ettevõtjatele. See peab sisaldama järgmist:
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juhiseid ja abi. See peab sisaldama 
järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 177
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) nr 
[…/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse ettevõtluse vajadusi üldiselt ning 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate omi ning selles pakutakse 
juhiseid ja abi. See peab sisaldama 
järgmist:

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja 
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) nr 
[…/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse ettevõtluse ja tarbijate vajadusi 
ning selles pakutakse juhiseid ja abi. See 
peab sisaldama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 178
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametiasutustele eraldatud rahalisi 
vahendeid, personali, tehnilisi ja muid 
vahendeid;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See võib piirata liikmesriigi paindlikkust turujärelevalvetegevuse tulemuslikul korraldamisel.

Muudatusettepanek 179
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ametiasutustele eraldatud rahalisi 
vahendeid, personali, tehnilisi ja muid 
vahendeid;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ettevõtjatele antavad juhised ja abi ei käi kokku järelevalveasutuste omadustega ja võivad 
vähendada nende sõltumatust. Muudatusettepanekus tehakse ettepanek punkt b välja jätta, 
kuna seda peetakse konfidentsiaalseks teabeks. 

Muudatusettepanek 180
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva määruse artiklite 10 ja 16 
alusel ettevõtjatele kohaldatavate lõivude 
tasemed ja nende arvutamismeetodid;

Or. en

Selgitus

Et ergutada ühise tava kujunemist lõivude kehtestamisel ettevõtjatele, kes teevad turul 
kättesaadavaks ebaturvalised või muidu mittevastavad tooted, näib olevat asjakohane lisada 
see teave üldistesse turujärelevalveprogrammidesse, nii et komisjon ja liikmesriigid on 
pidevalt teavitatud.
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Muudatusettepanek 181
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) artikli 28 kriteeriumidele vastavaid 
analüüsilaboreid, mis on 
spetsialiseerunud tootekategooriale, kuhu 
kontrollitav toode kuulub;

Or. it

Muudatusettepanek 182
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldised ja valdkondlikud programmid ja 
nende täiendused tehakse teatavaks 
muudele liikmesriikidele ja komisjonile 
ning need tehakse vastavalt artikli 6 lõikele 
6 üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt, 
ja kui asjakohane, siis ka muude 
vahenditega.

3. Üldised ja valdkondlikud programmid ja 
nende täiendused koostatakse asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimise järel 
ning tehakse teatavaks muudele 
liikmesriikidele ja komisjonile. Need 
tehakse vastavalt artikli 6 lõikele 6 
üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt, ja 
kui asjakohane, siis ka muude vahenditega.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et turujärelevalveprogrammides võetakse arvesse ettevõtluse, tarbijate jne 
vajadusi, on asjakohane, et liikmesriigid konsulteeriksid enne selliste programmide 
koostamist asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 183
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldised ja valdkondlikud programmid ja 
nende täiendused tehakse teatavaks 
muudele liikmesriikidele ja komisjonile
ning need tehakse vastavalt artikli 6 lõikele 
6 üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt, 
ja kui asjakohane, siis ka muude 
vahenditega.

3. Üldised ja valdkondlikud programmid ja 
nende täiendused tehakse teatavaks 
muudele liikmesriikidele komisjoni kaudu
ning need tehakse vastavalt artikli 6 lõikele 
6 üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt, 
ja kui asjakohane, siis ka muude
vahenditega.

Or. es

Selgitus

On tulemuslikum, kui liikmesriikide programmidest teavitab komisjon. 

Muudatusettepanek 184
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja 
teabe, mida nimetatud ametiasutused 
vajavad oma ülesannete täitmiseks, 
keeles, mis on kõnealusele ametiasutusele 
kergesti arusaadav.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine seondub muudatusettepanekutega, kus kirjeldatakse täpsemalt eri ettevõtjate 
kohustusi.
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Muudatusettepanek 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja teabe, 
mida nimetatud ametiasutused vajavad 
oma ülesannete täitmiseks, keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav.

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
põhjendatud nõudmisel kogu 
dokumentatsiooni ja teabe, mida nimetatud 
ametiasutused vajavad oma ülesannete 
täitmiseks. Juhul kui ettevõtja sai 
asjaomase dokumentatsiooni ja teabe 
eelnevalt teiselt ettevõtjalt ja need on ELi 
ja liikmesriikide ärisaladuse eeskirjade 
kohaselt konfidentsiaalsed, tuleb sellise 
dokumentatsiooni ja teabe esitamisel 
tagada nende konfidentsiaalsus.

Or. de

Muudatusettepanek 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja teabe, 
mida nimetatud ametiasutused vajavad 
oma ülesannete täitmiseks, keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav.

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
põhjendatud nõudmisel kogu 
dokumentatsiooni ja teabe, mida nimetatud 
ametiasutused vajavad oma ülesannete 
täitmiseks, kas elektroonilises või 
füüsilises vormingus ja keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav. See teave sisaldab andmeid, 
mis võimaldavad toote täpset 
identifitseerimist ja vajaduse korral 
hõlbustavad toote jälgimist.
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Or. en

Selgitus

Sõnastuse eesmärk on vältida ettevõtjatele tarbetu halduskoormuse panemist, selgitades, 
millist teavet turujärelevalveasutused võivad nõuda. Artikli teine lõige on liigne ja seega on 
asjakohane osa lisatud sellesse lõikesse.

Muudatusettepanek 187
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja teabe, 
mida nimetatud ametiasutused vajavad 
oma ülesannete täitmiseks, keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav.

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu vajaliku dokumentatsiooni 
ja teabe, mida nimetatud ametiasutused 
vajavad oma ülesannete täitmiseks, keeles, 
mis on asjaomase liikmesriigi määratletud 
lõppkasutajatele kergesti arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja teabe, 
mida nimetatud ametiasutused vajavad 
oma ülesannete täitmiseks, keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav.

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel ja ilma et see piiraks otsuse 
768/2008/EÜ I lisa artiklite R2 lõike 9, R4 
lõike 9 ja R5 lõike 5 kohaldamist, kogu 
dokumentatsiooni ja teabe, mida nimetatud 
ametiasutused vajavad oma ülesannete 
täitmiseks, keeles, mis on kõnealusele 
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ametiasutusele kergesti arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad esitavad
turujärelevalveasutustele kogu vajaliku 
teabe, k.a sellise, mis võimaldab toote 
täpset identifitseerimist ja hõlbustab selle 
jälgimist.

2. Ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutuste nõudmisel 
nendega koostööd mis tahes meetme 
puhul, mis on võetud nende ettevõtjate 
turule toodud või turul kättesaadavaks 
tehtud toodetest tulenevate riskide
kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

On asjakohane näha ettevõtjatele ette koostöökohustus vastavalt käesoleva määruse muudele 
sätetele. See hõlmab parandusmeetmete võtmist ja mis tahes muid meetmeid, mis võivad riski 
kõrvaldamiseks vajalikud olla. See on kooskõlas uue õigusraamistiku sätetega.

Muudatusettepanek 190
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootjad ja importijad märgivad 
tootele või selle pakendile või tootega 
kaasnevale dokumendile oma nime, 
registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootja või importijaga 
saab ühendust võtta.



AM\1002709ET.doc 69/177 PE516.934v02-00

ET

Or. en

Selgitus

Kuna jälitatavusnõuded on asjakohased toodete puhul, mis kujutavad endast tuvastatud riski, 
tuleks neid piirata sellistele toodetele, ning sellest ka viide konkreetsete ohutusnõuetega 
reguleeritud toodetele. Meetme kulukuse tõttu tuleks alati lubada mõistlikku alternatiivi 
pakenditel või kaasnevates materjalides.

Muudatusettepanek 191
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Tootjad ja importijad märgivad 
tootele või selle pakendile või tootega 
kaasnevale dokumendile oma nime, 
registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootja või importijaga 
saab ühendust võtta.

Or. en

Selgitus

Kuna jälitatavusnõuded on asjakohased toodete puhul, mis kujutavad endast tuvastatud riski, 
tuleks neid piirata sellistele toodetele, ning sellest ka viide konkreetsete ohutusnõuetega 
reguleeritud toodetele. Meetme kulukuse tõttu tuleks alati lubada mõistlikku alternatiivi 
pakenditel või kaasnevates materjalides.

Muudatusettepanek 192
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesoleva artikli alusel 
turujärelevalveasutusele kättesaadavaks 
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tehtav või esitatav teave peab olema 
loetavas ja loogilises vormis.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Tootjate üldised kohustused

1. Kui tootjad lasevad oma tooted turule, 
tagavad nad, et need on projekteeritud ja 
toodetud kooskõlas asjakohaste ELi 
õigusaktidega.
2. Tootjad koostavad nõutud tehnilise 
dokumentatsiooni kooskõlas nende 
asjakohaste ELi 
ühtlustamisõigusaktidega.
3. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta asjakohastele ELi 
ühtlustamisõigusaktidele, võtavad 
viivitamata parandusmeetmed, mis on 
vajalikud selle toote vastavusseviimiseks, 
vajaduse korral kõrvaldavad selle või 
võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode 
kujutab endast riski tarbija tervisele ja 
ohutusele, teavitavad tootjad sellest 
viivitamata nende liikmesriikide pädevaid 
ametiasutusi, kus nad toote 
kättesaadavaks tegid, esitades selleks 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetme kohta.
4. Väljaspool liitu asuvad tootjad 
määravad turujärelevalve eesmärkidel 
ühe liidus asuva volitatud esindaja.

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku artiklit 8 tuleks täiendada seoses ettevõtjate kohustustega. Seetõttu ja kooskõlas 
otsusega 768/2008/EÜ, millega kehtestatakse toodete turustamise ühine raamistik, määrusega 
(EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja 
turujärelevalve kohta, määrusega (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite 
kinnituse ja turujärelevalve kohta ning direktiiviga 2009/48/EÜ tuleb täpselt kirjeldada 
ettevõtjate kohustusi, kelle vastutused on erinevad, olenevalt nende asukohast tarneahelas.

Muudatusettepanek 194
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Tootjate kohustused

1. Kui tootjad lasevad oma tooted turule, 
tagavad nad, et need on projekteeritud ja 
toodetud kooskõlas asjakohaste liidu 
õigusaktidega.
2. Toote võimalike riskidega 
proportsionaalselt kehtestavad tootjad 
piisavad kvaliteedijuhtimissüsteemid, et 
tagada oma toodete vastavus ja ohutus. 
Nad teevad turul kättesaadavaks tehtud 
toodete pistelisi kontrolle, uurivad kaebusi 
ning peavad kaebuste, mittevastavate 
toodete ja tagasivõetud toodete registrit, 
ning teavitavad turustajaid mis tahes 
sellisest järelevalvemeetmest.
3. Tootjad koostavad nõutud tehnilise 
dokumentatsiooni kooskõlas asjakohaste 
ELi ühtlustamisõigusaktidega.
4. Tootjad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni kümme aastat pärast 
toote turulelaskmist ja teevad selle 
turujärelevalveasutustele viimaste 
põhjendatud nõudmise korral 
kättesaadavaks.
5. Tootjad tagavad, et nende tooted 
kannavad kergesti nähtavat ja loetavat 
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tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit 
või muud märget, mis võimaldaks toodet 
tuvastada, või kui toote suurus või laad 
seda ei võimalda, siis selle, et nõutud 
teave on esitatud pakendil või tootega 
kaasnevas dokumendis.
6. Tootjad märgivad tootele või kui see ei 
ole võimalik, siis selle pakendile või 
tootega kaasnevale dokumendile oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga saab ühendust 
võtta.
7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, kujutab endast riski, 
sealhulgas ei vasta asjakohastele ELi 
ühtlustamisõigusaktidele, võtavad 
viivitamata parandusmeetmed, mis on 
vajalikud selle toote vastavusseviimiseks, 
vajaduse korral kõrvaldavad selle või 
võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode 
kujutab endast tõsist ohtu, teavitavad 
tootjad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus 
nad toote kättesaadavaks tegid, esitades 
selleks eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja mis tahes võetud parandusmeetme 
kohta.

Or. en

Selgitus

Eri ettevõtjate õigusaktikohaste kohustuste ja vastutuste selgitus.

Muudatusettepanek 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 c
Volitatud esindajate üldised kohustused

Volitatud esindaja täidab turujärelevalve 
eesmärkidel ülesandeid tootjalt saadud 
volituste piires. 
Artikli [8 a esimeses lõigus – tootja 
üldised kohustused] sätestatud kohustused 
ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine 
ei kuulu volitatud esindaja ülesannete 
hulka.
Volitus võimaldab volitatud esindajal teha 
vähemalt järgmist: 
(a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riiklikule 
järelevalveasutusele saadaval; 
(b) esitada pädevate riiklike ametiasutuse 
põhjendatud nõudmisel talle liidu 
ühtlustamisõigusaktide kohaldamisalasse 
kuuluva toote vastavust tõendav kogu 
teave ja dokumentatsioon;
(c) teha pädevate riiklike asutustega 
viimaste nõudmisel koostööd kõigi nende 
volitustega hõlmatud toodetest 
põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks 
võetud meetmete asjus.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 d
Volitatud esindajad

1. Väljaspool liitu asuv tootja määrab 
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turujärelevalve eesmärkidel liidus asuva 
volitatud esindaja.
2. Volitatud esindaja täidab 
turujärelevalve eesmärkidel ülesandeid 
tootjalt saadud volituste piires. Volitus 
võimaldab volitatud esindajal teha 
vähemalt järgmist:
(a) esitada turujärelevalveasutuse 
põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust tõendav kogu teave ja 
dokumentatsioon;
(b) teha turujärelevalveasutustega 
viimaste nõudmisel koostööd kõigi nende 
volitustega hõlmatud toodetest 
põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks 
võetud meetmete asjus.

Or. en

Selgitus

Volitatud esindajate kohustuste ja vastutuste selgitus; ettepaneku kohaselt peaksid väljaspool 
ELi asuvad tootjad määrama volitatud esindaja. Selle muudatusettepanekuga asendatakse 
raportööri muudatusettepanek 36.

Muudatusettepanek 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 e
Importijate üldised kohustused

1. Importijad lasevad turule üksnes 
nõuetele vastavaid ja ohutuid tooteid.
2. Enne toote turulelaskmist tagavad 
importijad, et tootja on koostanud 
tehnilise dokumentatsiooni, et toode 
kannab nõutavat märgist ja et sellega 
kaasnevad nõutavad dokumendid.
3. Kui importijad arvavad või neil on 



AM\1002709ET.doc 75/177 PE516.934v02-00

ET

põhjust uskuda, et toode ei vasta 
asjaomastele ELi õigusaktidele, ei lase 
nad toodet turule. Lisaks, kui nad arvavad 
või neil on põhjust uskuda, et toode 
kujutab tõsist riski, teavitavad nad tootjat 
ja turujärelevalveasutusi. 
Tüübikinnitusega toodete puhul 
teavitavad nad sellest ka kinnituse andnud 
tüübikinnitusasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 f
Importijate kohustused

1. Enne toote turulelaskmist tagavad 
importijad, et toode vastab asjaomastele 
liidu õigusaktidele.
2. Kui importija arvab või kui tal on 
põhjust uskuda, et toode kujutab endast 
riski, sealhulgas ei vasta asjakohastele 
liidu ühtlustamisõigusaktidele, ei lase ta 
toodet turule kuni selle 
vastavusseviimiseni. Lisaks, kui toode 
kujutab tõsist riski, teavitab importija 
sellest tootjat ja oma asukohaliikmesriigi 
turujärelevalveasutusi.
3. Importijad märgivad tootele või kui see 
ei ole võimalik, siis selle pakendile või 
tootega kaasnevale dokumendile oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi. Nad tagavad, et ükski 
lisasilt ei varjaks tootja märgisel esitatud 
mis tahes teavet.
4. Toote võimalike riskidega 
proportsionaalselt kehtestavad importijad 
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piisavad kvaliteedijuhtimissüsteemid, et 
tagada oma imporditud toodete vastavus 
ja ohutus. Nad teevad turustatud toodete 
pistelisi kontrolle, uurivad kaebusi ning 
peavad kaebuste, mittevastavate toodete ja 
toodete tagasivõtmise registrit, ning 
teavitavad tootjaid ja turustajaid mis tahes 
sellisest järelevalvemeetmest.
5. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, kujutab endast riski, 
sealhulgas ei vasta asjakohastele ELi 
ühtlustamisõigusaktidele, võtavad 
viivitamata parandusmeetmed, mis on 
vajalikud selle toote vastavusseviimiseks, 
vajaduse korral kõrvaldavad selle või 
võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode 
kujutab endast tõsist ohtu, teavitavad 
importijad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus 
nad toote kättesaadavaks tegid, esitades 
selleks eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja mis tahes võetud parandusmeetme 
kohta.
6. Importijad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni kümme aastat pärast 
toote turulelaskmist ja teevad selle 
turujärelevalveasutustele viimaste 
põhjendatud nõudmise korral 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Eri ettevõtjate õigusaktikohaste kohustuste ja vastutuste selgitus.

Muudatusettepanek 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 g (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 g
Turustajate üldised kohustused

1. Kui turustajad teevad toote turul 
kättesaadavaks, toimivad nad hoolikalt 
kooskõlas liidu õigusaktides sätestatud 
nõuetega.
Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollivad turustajad, et see kannab 
nõutavat kohustuslikku märgistust või 
vajaduse korral tüübikinnitusmärki, et 
sellega on kaasas nõutavad vastavust 
tõendavad dokumendid, sealhulgas 
vajaduse korral märgistamisega seotud 
teave, juhised ja ohutusteave selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
keeltes, kus toode turul kättesaadavaks 
tehakse.
2. Turustajad esitavad 
turujärelevalveasutustele kogu vajaliku 
teabe, sealhulgas sellise, mis võimaldab 
toote täpset identifitseerimist ja hõlbustab 
selle jälgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 h
Turustajate kohustused

1. Kui turustaja arvab või kui tal on 
põhjust uskuda, et toode kujutab endast 
riski, sealhulgas ei vasta asjakohastele 
liidu ühtlustamisõigusaktidele, ei tee ta 
toodet turul kättesaadavaks kuni selle 
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vastavusseviimiseni. Lisaks, kui toode 
kujutab tõsist riski, teavitab turustaja 
sellest tootjat või vajadusel importijat ja 
ka turustaja asukohaliikmesriigi 
turujärelevalveasutust.
2. Turustajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, kujutab endast riski, 
sealhulgas ei vasta asjakohastele ELi 
ühtlustamisõigusaktidele, võtavad 
viivitamata parandusmeetmed, mis on 
vajalikud selle toote vastavusseviimiseks, 
vajaduse korral kõrvaldavad selle või 
võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode 
kujutab endast tõsist ohtu, teavitavad 
importijad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus 
nad toote kättesaadavaks tegid, esitades 
selleks eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja mis tahes võetud parandusmeetme 
kohta.
3. Kui turustajalt nõutakse tehnilist 
dokumentatsiooni, astub ta kas samme, et 
dokumentatsioon enda valdusse saada ja 
see ametiasutusele edastada, või 
korraldab dokumentatsiooni saatmise 
tootjalt otse ametiasutusele. Viimasel 
juhul on turustaja vastutav selle eest, kui 
dokumentatsioon ei jõua ametiasutuseni, 
ja tema suhtes kohaldatakse karistust. 
Turustajal on põhjendatud nõudmise 
korral võimalik võtta ühendust 
importijaga, tootjaga või volitatud 
esindajaga, et saada dokumentatsioon 
oma valdusse või korraldada selle 
saatmine otse ametiasutusele. Turustajate 
kohustus esitada ametiasutusele viimase 
põhjendatud nõudmisel tehniline 
dokumentatsioon ei hõlma kohustust seda 
säilitada.

Or. en

Selgitus

Erinevate ettevõtjate õigusaktikohaseid kohustusi ja vastutusi tuleb selgitada. Punktis 4 
esitatud selgitusega võimaldatakse tootjal tagada, et tehnilises dokumentatsioonis sisalduvat 
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konfidentsiaalset äriteavet ei jagata süstemaatiliselt turustajatega, kes on võimalikud 
konkurendid, ja et see jääb konfidentsiaalseks.

Muudatusettepanek 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 i
Toodete formaalne mittevastavus

1. Kui turujärelevalveasutused tuvastavad 
liidu ühtlustamisõigusaktide 
kohaldamisalasse kuuluva toote puhul 
ühe järgmistest formaalse mittevastavuse 
juhtudest, nõuavad nad asjaomaselt 
ettevõtjalt selle formaalse mittevastavuse 
korrigeerimist:
(a) sellele ei ole kinnitatud CE-märgist või 
muid märgiseid, mida nõuavad liidu 
ühtlustamisõigusaktid, või see on 
kinnitatud valesti;
(b) ELi vastavusdeklaratsiooni, kui see on 
nõutav, ei ole koostatud või see on 
koostatud valesti;
(c) tehniline dokumentatsioon on 
ebatäielik või puudub;
(d) nõutav märgistus või kasutusjuhend 
on ebatäielik või puudub.
2. Kui ettevõtja ei korrigeeri lõikes 1 
osutatud formaalset mittevastavust, 
tagavad turujärelevalveasutused, et toode 
kõrvaldatakse või võetakse tagasi.

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane luua automaatset põhjuslikku seost formaalse mittevastavuse juhu ja tõsise 
riski olemasolu vahele. Seetõttu soovitatakse käsitleda formaalse mittevastavuse juhtusid 
eraldi, mis ei välista riskihindamise tegemist.
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Muudatusettepanek 202
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohtu kujutavad tooted Menetlused mittevastavate toodete või 
ohtu kujutavate toodete käsitlemiseks

Or. en

Muudatusettepanek 203
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohtu kujutavad tooted Mittevastavad tooted ja ohtu kujutavad 
tooted

Or. en

Muudatusettepanek 204
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib olla mittevastav või kujutada 
endast ohtu, peavad nad viima läbi 
asjaomase toote riskihindamise seoses 
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sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume. kohaldatavates liidu õigusaktides 
sätestatud nõuetega ning vajaduse korral
artiklis 13 sätestatud kaalutluste ja 
kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu või muul 
viisil ei vasta kohaldatavatele liidu 
õigusaktidele, peavad nad asjaomast 
toodet hindama, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu ega 
pruugi vastata kohaldatavatele liidu 
õigusaktidele, peavad nad viima läbi 



PE516.934v02-00 82/177 AM\1002709ET.doc

ET

sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume. asjaomase toote riskihindamise, võttes 
arvesse artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele teavet selle kohta või piisav 
põhjus uskuda, et turule lastud või seal 
kättesaadavaks tehtud või teenuse 
osutamise käigus kasutatav toode võib 
kujutada endast ohtu, peavad nad viima 
läbi asjaomase toote riskihindamise, võttes 
arvesse artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja 
kriteeriume.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse käesoleva 
määruse artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja 
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kriteeriume ning tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust käsitleva määruse artiklit 
6.

Or. es

Selgitus

Riskihindamisel tuleb arvesse võtta artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume, mis ei 
hõlma ühtlustamata toodete riskihindamist (ohutuse hindamist), mis ei ole standardiseeritud, 
mistõttu tehakse ettepanek seda täiendada, võttes arvesse tarbijatele mõeldud toodete ohutust 
käsitleva määruse artiklit 6, mis sellist olukorda silmas peab.

Muudatusettepanek 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

1. Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad 
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse käesoleva 
määruse artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja 
kriteeriume ning tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust käsitleva määruse artiklit 
6.

Or. es

Muudatusettepanek 210
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks otsuse 768/2008/EÜ I 
lisa artikli R31 kohaldamist ja kooskõlas 
artikliga R34 nõuab liikmesriik ühe 
järgmise avastuse tegemisel, et asjaomane 
ettevõtja lõpetaks formaalse 
mittevastavuse:
(a) vastavusmärgis on kinnitatud otsuse 
768/2008/EÜ artiklit [R11] või [R12] 
rikkudes;
(b) vastavusmärgist ei ole kinnitatud;
(c) EÜ vastavusdeklaratsiooni ei ole 
koostatud;
(d) EÜ vastavusdeklaratsioon ei ole
koostatud korrektselt;
(e) tehniline dokumentatsioon ei ole 
saadaval või on puudulik.
Kui lõikes 1 osutatud mittevastavust ei 
kõrvaldata, võtab asjaomane liikmesriik 
kõik vajalikud meetmed toote turul 
kättesaadavaks tegemise piiramiseks või 
keelamiseks või tagab, et see 
kõrvaldatakse turult või võetakse tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võtavad 
nõuetekohaselt arvesse kõiki kergesti 
kättesaadavat katsetulemust ja 
riskihinnangut, mille on toote suhtes läbi 
viinud või avaldanud ettevõtja või muu isik 
või ametiasutus, k.a muude liikmesriikide 
ametiasutused.

Turujärelevalveasutused võtavad arvesse 
kõiki kergesti kättesaadavaid ja 
mõistetavaid katsetulemusi ja 
riskihinnanguid, mille on toote suhtes läbi 
viinud või avaldanud ettevõtja või muu isik 
või ametiasutus, k.a muude liikmesriikide 
ametiasutused.
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Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus tehakse ettepanek tühistada „nõuetekohaselt”, kuna see võib olla 
mitmeti tõlgendatav, ja lisada „kergesti kättesaadava” järele „mõistetav”, et võimaldada 
võtta arvesse riskihindamise tulemusi. 

Muudatusettepanek 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võtavad 
nõuetekohaselt arvesse kõiki kergesti 
kättesaadavat katsetulemust ja 
riskihinnangut, mille on toote suhtes läbi 
viinud või avaldanud ettevõtja või muu isik 
või ametiasutus, k.a muude liikmesriikide 
ametiasutused.

Turujärelevalveasutused võtavad 
nõuetekohaselt arvesse kõiki kergesti 
kättesaadavaid ja mõistetavaid
katsetulemusi ja riskihinnanguid, mille on 
toote suhtes läbi viinud või avaldanud 
ettevõtja või muu isik või ametiasutus, k.a 
muude liikmesriikide ametiasutused.

Or. es

Muudatusettepanek 213
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võtavad 
nõuetekohaselt arvesse kõiki kergesti 
kättesaadavat katsetulemust ja 
riskihinnangut, mille on toote suhtes läbi 
viinud või avaldanud ettevõtja või muu isik 
või ametiasutus, k.a muude liikmesriikide 
ametiasutused.

Turujärelevalveasutused võtavad 
nõuetekohaselt arvesse kõiki kergesti 
kättesaadavaid ja objektiivseid 
katsetulemusi ja riskihinnanguid, mille on 
toote suhtes läbi viinud või avaldanud 
ettevõtja või muu isik või ametiasutus, k.a 
muude liikmesriikide ametiasutused.

Or. de
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Muudatusettepanek 214
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud toodete puhul annab formaalne 
mittevastavus õigusaktidele 
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast 
ohtu, kui:

välja jäetud

(a) sellele ei ole kinnitatud CE-märgist või 
muid märgiseid, mida nõuavad liidu 
ühtlustamisõigusaktid, või see on 
kinnitatud valesti;
(b) ELi vastavusdeklaratsiooni, kui see on 
nõutav, ei ole koostatud või see on 
koostatud valesti;
(c) tehniline dokumentatsioon on poolik 
või puudub;
(d) nõutav märgistus või kasutusjuhend 
on poolik või puudub.
Hoolimata sellest, kas riskihinnang 
näitab, et toode kujutab endast tõepoolest 
ohtu, nõuavad turujärelevalveasutused 
ettevõtjalt formaalse mittevastavuse 
kõrvaldamist. Kui ettevõtja seda ei tee, 
tagavad turujärelevalveasutused toote 
turult kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud toodete puhul annab formaalne 
mittevastavus õigusaktidele 
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast 
ohtu, kui:

välja jäetud

(a) sellele ei ole kinnitatud CE-märgist või 
muid märgiseid, mida nõuavad liidu 
ühtlustamisõigusaktid, või see on 
kinnitatud valesti;
(b) ELi vastavusdeklaratsiooni, kui see on 
nõutav, ei ole koostatud või see on 
koostatud valesti;
(c) tehniline dokumentatsioon on poolik 
või puudub;
(d) nõutav märgistus või kasutusjuhend 
on poolik või puudub.

Hoolimata sellest, kas riskihinnang 
näitab, et toode kujutab endast tõepoolest 
ohtu, nõuavad turujärelevalveasutused 
ettevõtjalt formaalse mittevastavuse 
kõrvaldamist. Kui ettevõtja seda ei tee, 
tagavad turujärelevalveasutused toote 
turult kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Or. en

Selgitus

Ei tundu asjakohane pidada formaalset mittevastavust piisavaks põhjuseks uskuda, et toode 
võib endast riski kujutada. Seetõttu tehakse ettepanek käsitleda formaalset mittevastavust 
eraldi. Teksti on kohandatud ja viidud uude artiklisse 8 a.

Muudatusettepanek 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
toodete puhul annab formaalne 
mittevastavus õigusaktidele 
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
kui:

Liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
toodete puhul võib formaalne 
mittevastavus õigusaktidele anda 
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
kui:

Or. de

Selgitus

On turujärelevalveasutuste otsustada, kas toode kujutab endast ohtu.

Muudatusettepanek 217
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
toodete puhul annab formaalne 
mittevastavus õigusaktidele 
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
kui:

Toodete formaalne mittevastavus liidu 
õigusaktidele annab
turujärelevalveasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
kui:

Or. es

Selgitus

Formaalset mittevastavust tuleb laiendada kõikidele toodetele, sealhulgas ühtlustamata 
toodetele, kuna tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlev määrus sätestab tehnilise 
dokumentatsiooni kohustuse, mis kinnitaks turule lastava toote ohutust, tuvastaks ettevõtjad 
ning jagaks juhiseid ja vajaduse korral hoiatusi. 

Muudatusettepanek 218
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toode või toote mis tahes esitus 
kannab ilma loata kaubamärki, mis on 
samane või sarnane selle toote puhul 
registreeritud kaubamärgiga, mistõttu ei 
ole võimalik garanteerida selle ehtsust või 
päritolu;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toode või kõik selle esitlemiseks 
kasutatavad materjalid kannavad ilma 
vastava loata kaubamärki, mis on identne 
või sarnane samas tootekategoorias 
registreeritud kaubamärgiga, muutes 
võimatuks toote autentsuse või päritolu 
tagamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused
ettevõtjalt formaalse mittevastavuse 
kõrvaldamist. Kui ettevõtja seda ei tee, 
tagavad turujärelevalveasutused toote 

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
peab ettevõtja formaalse mittevastavuse 
kõrvaldama. Kui ettevõtja seda ei tee, 
võivad turujärelevalveasutused tagada 
toote turult kõrvaldamise või 
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turult kõrvaldamise või tagasinõudmise. tagasinõudmise. Väiksemate rikkumiste 
puhul võib anda hoiatuse või nõuda 
trahvi maksmist.

Or. de

Selgitus

Turujärelevalveasutused peaks olema võimalus karistada väiksemate rikkumiste eest.

Muudatusettepanek 221
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, võivad
turujärelevalveasutused asjakohasel juhul 
toote turult kõrvaldada või tagasi nõuda, 
kuni mittevastavus on korrigeeritud.

Or. en

Selgitus

Kui toodete puhul ilmneb üksnes väiksemaid rikkumisi, ei tuleks nendega toimida samal viisil 
kui üldist riski kujutavate toodetega.

Muudatusettepanek 222
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 
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formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.

formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise. 
Rikkumiste korral saab kohaldada 
hoiatusi ja karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused toote 
turule laskmise eest vastutavalt ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Or. it

Muudatusettepanek 224
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.

Hoolimata sellest, kas riskihinnang näitab, 
et toode kujutab endast tõepoolest ohtu, 
nõuavad turujärelevalveasutused toote 
turule laskmise eest vastutavalt ettevõtjalt 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist. 
Kui ettevõtja seda ei tee, tagavad 
turujärelevalveasutused toote turult 
kõrvaldamise või tagasinõudmise.
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Or. it

Muudatusettepanek 225
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille ettevõtja peab 
ettenähtud aja jooksul ohu kõrvaldamiseks 
võtma. Turujärelevalveasutused võivad 
soovitada parandusmeetme või leppida 
selle kokku asjaomase ettevõtjaga.

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille toote turule 
laskmise eest vastutav isik peab ettenähtud 
aja jooksul ohu kõrvaldamiseks võtma. 
Turujärelevalveasutused võivad soovitada 
parandusmeetme või leppida selle kokku 
asjaomase toote turule laskmise eest 
vastutava isikuga.

Or. it

Muudatusettepanek 226
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille ettevõtja peab 
ettenähtud aja jooksul ohu kõrvaldamiseks 
võtma. Turujärelevalveasutused võivad 
soovitada parandusmeetme või leppida 
selle kokku asjaomase ettevõtjaga.

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille toote turule 
laskmise eest vastutav isik peab ettenähtud 
aja jooksul ohu kõrvaldamiseks võtma.
Turujärelevalveasutused võivad soovitada 
parandusmeetme või leppida selle kokku 
asjaomase toote turule laskmise eest 
vastutava isikuga.
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Or. it

Muudatusettepanek 227
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille ettevõtja peab 
ettenähtud aja jooksul ohu kõrvaldamiseks 
võtma. Turujärelevalveasutused võivad 
soovitada parandusmeetme või leppida 
selle kokku asjaomase ettevõtjaga.

Piiramata artikli 10 lõike 4 kohaldamist, 
määravad turujärelevalveasutused juhul, 
kui nad leiavad, et toode kujutab ohtu, 
viivitamatult kindlaks vajaliku 
parandusmeetme, mille ettevõtja peab 
ettenähtud aja jooksul ohu kõrvaldamiseks 
võtma, et viia lõpule parandusmeetmed ja 
saada ära kuulatud, esitades vajaduse 
korral vajalikuks peetavaid seisukohti.

Or. es

Selgitus

Nimetatud lõikes on järelevalveasutuste parandusmeetmete võtmise seisukohast kolm väga 
erineva tähendusega käsitlust: „parandusmeedet viivitamatult kindlaks määrama”, 
„ettevõtjale parandusmeedet soovitama”, „parandusmeedet ettevõtjaga kokku leppima”. See 
viib väga erinevate tõlgendusteni niivõrd olulises küsimuses, nagu seda on meetmete võtmine 
ohtu kujutavate toodete suhtes. Muudatusettepanekus tehakse ettepanek viimane punkt 
eemaldada. Järelevalveasutus on see, kes kohaldab meetmeid toote turulelaskmise 
piiramiseks, ning ettevõtja on see, kes otsustab, milliseid meetmeid võtta olukorra vältimiseks, 
kus toode kujutab ohtu, ning vastavalt tootele ja selle mittevastavustele seda, kas toodet saab 
parandada või tuleb toode hävitada. Teisalt antakse ettevõtjale ettenähtud aeg, et olukorda 
analüüsida ja määratleda kohaldatavad meetmed, ning kui soovitakse tõestada, et toode on 
ohutu, saada ära kuulatud vajalikke seisukohti ja dokumentatsiooni esitades. Kõikidel 
ettevõtjatel ei ole sellist kohusetunnet ja levitajatel on raske läbi viia riskihindamist.

Muudatusettepanek 228
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja tagab, et kõikide tema poolt ELi 
turul kättesaadavaks tehtud vastavate 
toodete suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Toote turule laskmise eest vastutav isik 
tagab, et kõikide tema poolt ELi turul 
kättesaadavaks tehtud vastavate toodete 
suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Or. it

Muudatusettepanek 229
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja tagab, et kõikide tema poolt ELi 
turul kättesaadavaks tehtud vastavate 
toodete suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Toote turule laskmise eest vastutav isik 
tagab, et kõikide tema poolt ELi turul 
kättesaadavaks tehtud vastavate toodete 
suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Or. it

Muudatusettepanek 230
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja esitab vastavalt artiklile 8 
turujärelevalveasutusele kogu vajaliku 
teabe ja eelkõige:

Toote turule laskmise eest vastutav isik 
esitab vastavalt artiklile 8 
turujärelevalveasutusele kogu vajaliku 
teabe ja eelkõige:

Or. it
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Muudatusettepanek 231
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja esitab vastavalt artiklile 8 
turujärelevalveasutusele kogu vajaliku 
teabe ja eelkõige:

Toote turule laskmise eest vastutav isik 
esitab vastavalt artiklile 8 
turujärelevalveasutusele kogu vajaliku 
teabe ja eelkõige:

Or. it

Muudatusettepanek 232
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võimalik, identifitseerib 
turujärelevalveasutus toote tootja või 
importija ning võtab meetmeid lisaks 
levitajale ka selle ettevõtja suhtes.

Kui ei ole võimalik identifitseerida toote 
turule laskmise eest vastutavat isikut,
võtab järelevalveasutus meetmeid levitaja
suhtes. 

Or. it

Muudatusettepanek 233
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võimalik, identifitseerib 
turujärelevalveasutus toote tootja või 
importija ning võtab meetmeid lisaks 
levitajale ka selle ettevõtja suhtes.

Kui ei ole võimalik identifitseerida toote 
turule laskmise eest vastutavat isikut, 
võtab järelevalveasutus meetmeid levitaja
suhtes. 

Or. it
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Muudatusettepanek 234
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Parandusmeetmed, mida ettevõtja peab 
võtma ohtu kujutava toote suhtes, võivad 
hõlmata järgmist:

4. Parandusmeetmed, mida toote turule 
laskmise eest vastutav isik peab võtma 
ohtu kujutava toote suhtes, võivad hõlmata 
järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 235
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Parandusmeetmed, mida ettevõtja peab 
võtma ohtu kujutava toote suhtes, võivad 
hõlmata järgmist:

4. Parandusmeetmed, mida toote turule 
laskmise eest vastutav isik peab võtma 
ohtu kujutava toote suhtes, võivad hõlmata 
järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 236
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Parandusmeetmed, mida ettevõtja peab 
võtma ohtu kujutava toote suhtes, võivad 
hõlmata järgmist:

4. Parandusmeetmed ohtu kujutava toote 
suhtes võivad hõlmata järgmist: 
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Or. es

Selgitus

Tundub, et ohtu kujutavate toodete suhtes võivad ettevõtjad parandusmeetmeid võtta 
vabatahtlikult või vastavalt üldise tooteohutuse direktiivi artiklile 8.1 võivad 
turujärelevalveasutused neid kehtestada. Eespool esitatud lõike sõnad „mida ettevõtja peab 
võtma” on segadust tekitavad ja seetõttu tehakse ettepanek need välja jätta.

Muudatusettepanek 237
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul, kui toode võib kujutada endast 
ohtu üksnes teatavatel tingimustel või 
teatavatele isikutele ja kui liidu 
ühtlustamisõigusaktides selliseid ohte ei 
käsitleta:

(b) juhul, kui toode võib kujutada endast 
ohtu üksnes teatavatel tingimustel või 
teatavatele isikutele ja kui liidu 
õigusaktides selliseid ohte ei käsitleta:

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus tehakse ettepanek eemaldada „ühtlustamis-”, kuna nii ei ole piisavalt 
selge, et see kehtib kõikidele toodetele.

Muudatusettepanek 238
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ohustatud isikute õigeaegset ja 
asjakohases vormis hoiatamist ohu suhtes, 
kaasa arvatud erihoiatuste avaldamine;

iii) ohustatud isikute tarbetu viivituseta
hoiatamist ohu suhtes, kaasa arvatud 
erihoiatuste avaldamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ohustatud isikute õigeaegset ja 
asjakohases vormis hoiatamist ohu suhtes, 
kaasa arvatud erihoiatuste avaldamine;

iii) ohustatud isikute viivitamatut ja 
asjakohases vormis hoiatamist ohu suhtes, 
kaasa arvatud erihoiatuste avaldamine;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus tehakse ettepanek asendada punkti b alapunktis iii sõna „õigeaegset” 
sõnaga „viivitamatult”, kuna nii on see kehtivas üldise tooteohutuse direktiivis.

Muudatusettepanek 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ohustatud isikute õigeaegset ja 
asjakohases vormis hoiatamist ohu suhtes, 
kaasa arvatud erihoiatuste avaldamine;

iii) ohustatud isikute viivitamatut ja 
asjakohases vormis hoiatamist ohu suhtes, 
kaasa arvatud erihoiatuste avaldamine;

Or. es

Muudatusettepanek 241
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote turulelaskmise või seal 
kättesaadavaks tegemise takistamist;

i) toote turulelaskmise või seal 
kättesaadavaks tegemise viivitamatut
takistamist;
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Or. es

Selgitus

Kuna tegemist on tõsist ohtu kujutavate toodetega, tehakse ettepanek lisada sõna 
„viivitamatut”, nii nagu see on üldise tooteohutuse direktiivis.

Muudatusettepanek 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote turulelaskmise või seal 
kättesaadavaks tegemise takistamist;

i) toote turulelaskmise või seal 
kättesaadavaks tegemise viivitamatut
takistamist;

Or. es

Muudatusettepanek 243
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toote turult kõrvaldamist või 
tagasinõudmist ja üldsuse teavitamist 
asjaomasest ohust;

ii) toote turult kõrvaldamist või 
tagasinõudmist ja üldsuse viivitamatut 
teavitamist asjaomasest ohust sobivas 
vormis;

Or. de

Muudatusettepanek 244
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles sätestatakse teabe 
esitamise üksikasjad lõike 3 kolmanda 
lõigu kohaselt, tagades samal ajal 
süsteemi tulemuslikkuse ja nõuetekohase 
toimimise. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 245
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel ei ole 
võimalik asjaomast ettevõtjat tuvastada või 
kui ettevõtja ei ole võtnud ettenähtud aja 
jooksul artikli 9 lõike 3 kohaseid 
parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik vajalikud 
meetmed tootega kaasneva ohu 
kõrvaldamiseks.

1. Kui turujärelevalveasutustel ei ole 
võimalik asjaomast ettevõtjat tuvastada või 
kui ettevõtja ei ole täitnud 
hoolsuskohustust või võtnud ettenähtud 
aja jooksul artikli 9 lõike 3 kohaseid 
parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik vajalikud 
meetmed tootega kaasneva ohu 
kõrvaldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
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kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt
sellise meetme kulude katmist.

kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Kõik 
kulud, mida järelevalveasutus käesoleva 
sätte kohaldamisel kannab (toodete 
hävitamine, tehtud töö jne) kannab 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui 
järelevalveasutus peab seda otsust 
ebaproportsionaalseks, millisel juhul ta 
võib otsustada, et ettevõtja peab kandma 
vaid osa kuludest.

Or. en

Selgitus

Kui katsete/hävitamise kulud maksab esimesena turujärelevalveamet ning seejärel esitatakse 
arve ebaausatele osalistele, jääb risk turujärelevalveasutuste kanda, kuni ettevõtja maksab. 
Katseid tegevad või hävitamisega tegelevad teenusepakkujad peaksid kulude arve esitama 
otse ebaausatele turuosalistele, et vältida turujärelevalveasutuste finantsriskide külmutavat 
mõju. Veel olulisemana vähendaks see turujärelevalveasutuste ebakindlust nende enda kulude 
suhtes, mis võimaldaks neil võtta õigeid meetmeid, ilma et peaks tarbetult muretsema oma 
ressursside jaotamise pärast.

Muudatusettepanek 247
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt 
sellise meetme kulude katmist.

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. 
Turujärelevalveasutuste võetud meetmete 
kulud kannavad asjaomased ettevõtjad, 
välja arvatud siis, kui 
turujärelevalveasutused peavad seda 
ebaproportsionaalseks.

Or. de



PE516.934v02-00 102/177 AM\1002709ET.doc

ET

Muudatusettepanek 248
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt
sellise meetme kulude katmist.

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Kui 
asjaomane ettevõtja on tuvastatud, 
kannab ta kõik sellise meetme kulud.

Or. en

Selgitus

Kui riski kõrvaldamiseks on vaja toode hävitada või muude meetmete abil kasutuskõlbmatuks 
muuta, peaks toimingu kulud kandma täielikult ettevõtja, kes vastutab selle toote ELi turul 
kättesaadavaks tegemise eest. Sellel oleks ettevõtjatele heidutav mõju ja samuti kergendaks 
see turujärelevalveasutuste rahalist koormust.

Muudatusettepanek 249
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt 
sellise meetme kulude katmist.

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. 
Sellise meetme kulud katab asjaomane 
ettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt 
sellise meetme kulude katmist.

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda toote turule laskmise eest 
vastutavalt ettevõtjalt sellise meetme 
kulude katmist.

Or. it

Muudatusettepanek 251
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lõike 1 alusel meetmete võtmist 
ettevõtja suhtes, kes ei ole võtnud 
vajalikke parandusmeetmeid, annavad 
turujärelevalveasutused talle vähemalt 10 
päeva, et saada ära kuulatud.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tavaliselt teavitatakse ohtu kujutada võiva toote leidmisel ettevõtjat ning antakse talle 
ajavahemik, et saada ära kuulatud, mille jooksul saab ettevõtja vastavalt määruse 
765/2008/EÜ artiklis 21 sätestatule toodet parandada või põhjendusi esitada. Nimetatud 
ajavahemik antakse ettevõtjale juba artiklis 9.3, mistõttu uue ajavahemiku määramine, kui 
ettevõtja ei ole esimesel korral võtnud järelevalveasutuse poolt nõutud meetmeid, ei ole 
õigustatud.

Muudatusettepanek 252
Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lõike 1 alusel meetmete võtmist 
ettevõtja suhtes, kes ei ole võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid, annavad 
turujärelevalveasutused talle vähemalt 10 
päeva, et saada ära kuulatud.

3. Enne lõike 1 alusel meetmete võtmist 
ettevõtja suhtes, kes ei ole täitnud 
hoolsuskohustust või võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid, annavad 
turujärelevalveasutused talle vähemalt 10 
päeva, et saada ära kuulatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui turujärelevalveasutused on 
seisukohal, et toode kujutab endast tõsist 
ohtu, võtavad nad kõik vajalikud meetmed 
ning nad võivad seda teha ilma, et 
nõuaksid esmalt ettevõtjalt 
parandusmeetmete võtmist vastavalt artikli 
9 lõikele 3, ja andmata ettevõtjale enne 
võimalust saada ära kuulatud. Sellistel 
juhtudel kuulatakse ettevõtja ära niipea, kui 
see on mõislikult teostatav.

4. Kui turujärelevalveasutused on 
seisukohal, et toode kujutab endast tõsist 
ohtu ja et ettevõtjat ei saa tuvastada või et 
ta ei kavatse võtta vajalikke meetmeid, 
võtavad nad kõik vajalikud meetmed ning 
nad võivad seda teha ilma, et nõuaksid 
esmalt ettevõtjalt parandusmeetmete 
võtmist vastavalt artikli 9 lõikele 3, ja 
andmata ettevõtjale enne võimalust saada 
ära kuulatud. Sellistel juhtudel kuulatakse 
ettevõtja ära niipea, kui see on mõislikult 
teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatakse ettevõtjat neist 
viivitamatult ja antakse talle teavet 
võimalike parandusmeetmete kohta, mida 
asjaomase liikmesriigi õigus võimaldab;

(a) teavitatakse ettevõtjat neist 
viivitamatult;

Or. es

Selgitus

Me ei pea vajalikuks, et järelevalveasutuste kohustuseks on anda ettevõtjale teavet võimalike 
parandusmeetmete kohta mittevastavuste kõrvaldamiseks. Järelevalveasutus teavitab 
ettevõtjat toote mittevastavusest asjakohasele õigusaktile. Ettevõtja on see, kes otsustab, 
kuidas mittevastavust kõrvaldada. Seetõttu tehakse ettepanek nimetatud osa välja jätta. 

Muudatusettepanek 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve 
liidus, avaldavad turujärelevalveasutused 
selleks ettenähtud veebisaidil nii täielikus 
ulatuses, kui vajalik, teabe toote 
identiteedi, ohu olemuse ning meetmete 
kohta, mis on võetud selle ennetamiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Seda 
teavet ei avaldata juhul, kui 
konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks, 
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turujärelevalve info- ja sidesüsteem (ICSMS) on juba olemas. Liikmesriikide täiendavad 
turujärelevalvemeetmed kahjustaksid ajakulu tõttu järelevalve kvaliteeti.
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Muudatusettepanek 256
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks,
isikuandmete kaitseks vastavalt
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil tarbetu viivituseta 
nii täielikus ulatuses, kui vajalik, teabe 
toote identiteedi, ohu olemuse ning 
meetmete kohta, mis on võetud selle 
ennetamiseks, vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei 
avaldata juhul, kui konfidentsiaalsuse 
säilitamine on hädavajalik ärisaladuse 
hoidmiseks, isikuandmete kaitseks 
vastavalt liikmesriikide või liidu õigusele 
või seire- ja uurimismeetmetele 

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil viivitamata nii 
täielikus ulatuses, kui vajalik, teabe toote 
identiteedi, ohu olemuse ning meetmete 
kohta, mis on võetud selle ennetamiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks, nagu 
on osutatud artikli 6 lõikes 6.
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vastutöötamise vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks,
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 259
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe kindlaks tehtud ohtu 
kujutava toote identiteedi, ohu olemuse 
ning meetmete kohta, mis on võetud selle 
ennetamiseks, vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
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hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks, 
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks, 
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

Or. es

Selgitus

Vajab täpsustamist, et veebis avaldatav teave käib toodete kohta, mis kujutavad endast ohtu.

Muudatusettepanek 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe toote identiteedi, ohu 
olemuse ning meetmete kohta, mis on 
võetud selle ennetamiseks, vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks, 
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

6. Et kaitsta toodete kasutajate huve liidus, 
avaldavad turujärelevalveasutused selleks 
ettenähtud veebisaidil nii täielikus ulatuses, 
kui vajalik, teabe kindlaks tehtud ohtu 
kujutava toote identiteedi, ohu olemuse 
ning meetmete kohta, mis on võetud selle 
ennetamiseks, vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks. Seda teavet ei avaldata 
juhul, kui konfidentsiaalsuse säilitamine on 
hädavajalik ärisaladuse hoidmiseks, 
isikuandmete kaitseks vastavalt 
liikmesriikide või liidu õigusele või seire-
ja uurimismeetmetele vastutöötamise 
vältimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 261
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 või 4 alusel meetmeid, võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt lõive, et katta osaliselt 
või täielikud oma tegevuse, sh 
riskihindamise käigus läbiviidavate katsete 
kulud.

8. Turujärelevalveasutused võivad nõuda 
lõive ettevõtjatelt, kes tabatakse 
mittevastavate toodete ja riski kujutavate 
toodete liidu turule laskmiselt või liidu 
turul kättesaadavaks tegemiselt. Kui nad 
võtavad lõike 1 või 4 alusel meetmeid, 
peaksid need lõivud osaliselt või täielikult
katma asutuste tegevuse, sh riskihindamise 
käigus läbiviidava katsetamise kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 või 4 alusel meetmeid, võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt lõive, et katta osaliselt 
või täielikud oma tegevuse, sh 
riskihindamise käigus läbiviidavate katsete 
kulud.

8. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 või 4 alusel meetmeid, võivad nad 
nõuda toote turule laskmise eest 
vastutavatelt ettevõtjatelt lõive, et katta 
osaliselt oma tegevuse, sh riskihindamise 
käigus läbiviidavate katsete kulud. Lõivu 
suurus arvutatakse iga
turujärelevalvetegevusele tehtud tegeliku 
kulutuse alusel ja see määratakse toote 
turule laskmise eest vastutavale 
ettevõtjale, kelle suhtes kohaldatakse 
sellist järelevalvetegevust, vastavalt rollile, 
mida ettevõtja tarneahelas mängib, võttes 
arvesse ettevõtja suurust ja eelkõige 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtja 
olukorda, samuti ettevõtja 
tootmisprotsessi tegevust ja tema 
suutlikkust mõjutada tooteohutust.
Lõiv ei tohi olla suurem kui 
turujärelevalvetegevusele tehtud tegelikud 
kulutused ning võib tervenisti või osaliselt 
arvesse võtta nimetatud kontrollide 
läbiviimiseks kulunud 



PE516.934v02-00 110/177 AM\1002709ET.doc

ET

turujärelevalveasutuse personali aega.

Or. it

Muudatusettepanek 263
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui toode osutus mittevastavaks, 
kusjuures tootja andis kolmandale 
asutusele ülesande viia läbi 
vastavushindamismenetluse teatud osad, 
peaks turujärelevalveasutus võtma 
meetmeid, millega kontrollida ja vajaduse 
korral piirata nimetatud kolmanda 
asutuse akrediteeringut, luba või nimetust 
või need tühistada.

Or. de

Muudatusettepanek 264
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Sellistest lõivudest saadud raha või 
tulu eraldatakse turujärelevalveasutuste 
tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 60 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on teatanud liikmesriikidele 
vastavalt artikli 20 lõikele 4 meetmetest, 
mille algne teate esitanud liikmesriik on 
võtnud artikli 10 lõike 1 või 4 alusel, 
võivad liikmesriigid esitada vastuväiteid 
neile meetmetele, kui need on seotud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
tootega. Liikmesriik esitab vastuväite 
põhjused, kõik erinevused hinnangus, mille 
ta on andnud tootest tulenevale ohule, ning 
kõik eriasjaolud ja kogu täiendava teabe, 
mis on seotud kõnealuse tootega.

1. 15 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on teatanud liikmesriikidele 
vastavalt artikli 20 lõikele 4 meetmetest, 
mille algne teate esitanud liikmesriik on 
võtnud artikli 10 lõike 1 või 4 alusel, 
võivad liikmesriigid esitada vastuväiteid 
neile meetmetele, kui need on seotud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
tootega. Liikmesriik esitab vastuväite 
põhjused, kõik erinevused hinnangus, mille 
ta on andnud tootest tulenevale ohule, ning 
kõik eriasjaolud ja kogu täiendava teabe, 
mis on seotud kõnealuse tootega.

Or. es

Selgitus

60-päevane periood vastuväidete esitamiseks võetud meetmetele on liiga pikk ja kahjustab 
ettevõtjaid. Nimetatud ajavahemiku jooksul, mis lisandub komisjoni otsustamisajale, võivad 
järelevalveasutused juba võtta ettevaatusabinõuna meetmeid toote turul kättesaadavaks 
tegemise piiramiseks või toote importimise keelamiseks ja toote tagasisaatmiseks 
päritolukohta. Teavitava liikmesriigi antav teave koos teatega – katsearuanne, meetme 
põhjendus ja riskihinnang – on piisav, et lühikese aja jooksul kindlaks teha meetme 
asjakohasus. Selle jaoks ei ole vaja oodata 60 päeva. Selleks et vältida kahju tekitamist 
ettevõtjatele, tehakse ettepanek kehtestada kaks tähtaega: Lühike, 15-päevaline ajavahemik 
vastuväidete esitamiseks ja 60-päevase ajavahemiku säilitamine komisjoni otsuse tegemiseks.

Muudatusettepanek 266
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui mõni liikmesriik on lõike 1 alusel 
esitanud vastuväite või kui komisjon on 
seisukohal, et riiklikud meetmed võivad 
olla vastuolus liidu õigusega, alustab 
komisjon viivitamatult konsultatsioone 

3. Kui mõni liikmesriik on lõike 1 alusel 
esitanud vastuväite või kui komisjon on 
seisukohal, et riiklikud meetmed võivad 
olla vastuolus liidu õigusega, alustab 
komisjon viivitamatult konsultatsioone 



PE516.934v02-00 112/177 AM\1002709ET.doc

ET

asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ja hindab 
riiklikke meetmeid, võttes arvesse kõiki 
teaduslikke või tehnilisi tõendeid.

teavitava liikmesriigiga, asjaomas(t)e 
ettevõtja(te)ga ja hindab 60 päeva jooksul 
riiklikke meetmeid, võttes arvesse kõiki 
teaduslikke või tehnilisi tõendeid.

Or. es

Selgitus

Konsulteerimine teate esitanud liikmesriigiga on väga oluline, kuna liikmesriigil on kõik 
meetme võtmiseni viinud tõendid.

Muudatusettepanek 267
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon või liikmesriik esitab 
lõikes 1 sätestatud 15 päeva jooksul 
vastuväite, teavitab komisjon sellest teisi 
liikmesriike RAPEXi kontaktisikute 
kaudu.

Or. es

Selgitus

Turujärelevalveasutustele on väga oluline teada, kas väidetavalt ohtliku toote suhtes võetud 
ja RAPEXi kaudu teatavaks tehtud meedet on vaidlustatud.

Muudatusettepanek 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui komisjon või liikmesriik esitab 
lõikes 1 sätestatud 15 päeva jooksul 
vastuväite, siis komisjon teavitab sellest 
teisi liikmesriike RAPEXi kontaktisikute 
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kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 269
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 alusel läbi viidud hindamise 
alusel võib komisjon teha rakendusaktiga 
otsuse, kas riiklikud meetmed on 
õigustatud ja kas kõik liikmesriigid, kes ei 
ole veel samalaadseid meetmeid võtnud, 
peaksid seda tegema. Sellisel juhul 
adresseerib komisjon otsuse asjaomastele 
liikmesriikidele ja ettevõtjale või 
ettevõtjatele.

4. Lõike 3 alusel läbi viidud hindamise 
alusel teeb komisjon kolme kuu jooksul 
rakendusaktiga otsuse, kas riiklikud 
meetmed on õigustatud ja kas kõik 
liikmesriigid, kes ei ole veel samalaadseid 
meetmeid võtnud, peaksid seda tegema. 
Sellisel juhul adresseerib komisjon otsuse 
asjaomastele liikmesriikidele ning teeb 
selle teatavaks kõigile liikmesriikidele ja 
asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 alusel läbi viidud hindamise 
alusel võib komisjon teha rakendusaktiga 
otsuse, kas riiklikud meetmed on 
õigustatud ja kas kõik liikmesriigid, kes ei 
ole veel samalaadseid meetmeid võtnud, 
peaksid seda tegema. Sellisel juhul 
adresseerib komisjon otsuse asjaomastele 
liikmesriikidele ja ettevõtjale või 
ettevõtjatele.

4. Lõike 3 alusel läbi viidud hindamise 
alusel teeb komisjon tarbetu viivituseta
rakendusaktiga otsuse, kas riiklikud 
meetmed on õigustatud ja kas kõik 
liikmesriigid, kes ei ole veel samalaadseid 
meetmeid võtnud, peaksid seda tegema. 
Sellisel juhul adresseerib komisjon otsuse 
asjaomastele liikmesriikidele ning teeb 
selle teatavaks kõigile liikmesriikidele ja 
asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele 



PE516.934v02-00 114/177 AM\1002709ET.doc

ET

ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele tuleb tagada õiguskindlus. Seetõttu tuleks otsus, kas võetud meetmed on 
õigustatud või mitte, teha alati aegsasti.

Muudatusettepanek 271
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on ilmne, et toode või konkreetne 
tootekategooria või -rühm kujutab endast 
ohtu selle kasutamisel ettenähtud otstarbel 
või põhjendatult prognoositavatel 
tingimustel, võib komisjon võtta 
rakendusaktidega mis tahes asjakohaseid 
meetmeid, sõltuvalt olukorra tõsidusest, k.a 
meetmed selliste toodete turulelaskmise 
või turul kättesaadavaks tegemise 
keelamiseks, peatamiseks, piiramiseks või 
eritingimustele allutamiseks, et tagada 
avalike huvide kaitse kõrge tase, eeldusel, 
et asjaomas(t)e liikmesriigi/liikmesriikide 
võetud meetmete või mis tahes muu liidu 
õiguse kohase menetlusega ei ole võimalik 
ohtu rahuldavalt ohjeldada. Komisjon võib 
nende rakendusaktidega sätestada sobivad 
kontrollimeetmed, mida liikmesriigid 
peavad nende aktide 
tulemusliku rakendamise tagamiseks võtma
.

1. Kui on ilmne, et toode või konkreetne 
tootekategooria või -rühm kujutab endast 
ohtu selle kasutamisel ettenähtud otstarbel 
või põhjendatult prognoositavatel 
tingimustel, võib komisjon võtta 
rakendusaktidega mis tahes asjakohaseid 
meetmeid, sõltuvalt olukorra tõsidusest, k.a 
meetmed selliste toodete turulelaskmise 
või turul kättesaadavaks tegemise 
keelamiseks, peatamiseks, piiramiseks või 
eritingimustele allutamiseks. Lisaks 
konkreetselt käesolevas määruses 
sätestatud meetmetele võib komisjon võtta 
mis tahes muid asjakohaseid erakorralisi 
meetmeid, et tagada avalike huvide kaitse 
kõrge tase, eeldusel, et asjaomas(t)e 
liikmesriigi/liikmesriikide võetud 
meetmete või mis tahes muu liidu õiguse 
kohase menetlusega ei ole võimalik ohtu 
rahuldavalt ohjeldada.

Komisjon võib nende rakendusaktidega 
sätestada sobivad kontrollimeetmed ja 
ettevaatusabinõud, mida liikmesriigid 
peavad nende aktide 
tulemusliku rakendamise tagamiseks võtma
. Turujärelevalveasutused tuvastavad 
käesoleva määrusega hõlmatud toodetest 
tulenevad riskid ja nende riskide 
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omadused, järgides mis tahes võimalikke 
näitajaid ja juhiseid, mille komisjon on 
võinud anda seoses riskihinnangu 
tegemisel kasutatavate asjakohaste 
meetodite, tabelite ja kriteeriumidega.
Turujärelevalveasutused registreerivad 
selle teabe artiklis 21 osutatud 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemis.
Asjakohasel juhul sisaldavad kõnealused 
rakendusaktid nende tootemudelite 
määratlust, millega katsetusi tehakse, 
olenemata ettevõtja määratletutest ja ka 
riskihindamiskriteeriumidest. 
Esimeses lõigus nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni erakorraliste otsuste tõhusamaks turujärelevalveks ja heade tavade jagamiseks 
kõige ohtlikumate toiduks mittekasutatavate tootekategooriate kohta (kavandatava 
turujärelevalve määruse artikkel 12) tehakse ettepanek, et Euroopa Komisjonile antakse õigus 
kasutada kehtivas toidualases õigusraamistikus olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 272
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Esimeses lõigus nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega vastavalt 
tarbekaupade ohutust käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... määruse (EL) 
nr [.../...]* artikli 19 lõike 1 esimeses 
lõigus nimetatud nõukogu soovitustele.
__________________
* ELT: Palun lisada tarbekaupade 
ohutuse käsitleva määruse number, 
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kuupäev ja viide (COD 2013/0049).

Or. de

Muudatusettepanek 273
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 
inimeste tervise ja ohutusega üldiselt, 
töötervishoiu ja -ohutusega, tarbijakaitse, 
keskkonna ja avaliku julgeoleku ja muude 
avalikele huvidega, võtab komisjon 
vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud 
menetlusele vastu rakendusaktid, mida 
kohaldatakse viivitamata.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu võtab komisjon 
vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud 
menetlusele vastu rakendusaktid, mida 
kohaldatakse viivitamata. 

Or. es

Muudatusettepanek 274
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike eelmistes lõikudes võetud 
meetmed inimeste tervist ja ohutust 
ohustavate tarbekaupade suhtes viiakse 
ellu vastavalt tarbijatele mõeldud toodete 
ohutust käsitleva määruse artiklile XXX.

Or. es

Selgitus

Liidu meetmed tõsist ohtu kujutavate toodete suhtes tuleb sätestada tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust käsitlevas määruses. Võttes arvesse selle ulatust, tehakse ettepanek piirata 
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seda inimeste tervist ja ohutust ohustavate tarbekaupadega. 

Muudatusettepanek 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete ja ohtude puhul, mille suhtes 
kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, 
kehtib käesoleva artikli 1 lõike kohaselt 
tehtud komisjoni otsus kuni kaks aastat ja 
seda saab pikendada veel kuni kaheks 
aastaks. Selline otsus ei piira nimetatud 
määruses sätestatud menetluste 
rakendamist.

2. Toodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1907/2006,
võib komisjon langetada käesoleva artikli 
lõike 1 kohase otsuse ainult siis, kui tal on 
põhjendatud alust arvata, et vaja on 
viivitamatult tegutseda, et kaitsta 
inimtervist või keskkonda. Käesoleva 
artikli 1 lõike kohaselt tehtud komisjoni 
otsus kehtib kuni kaks aastat ja seda saab 
pikendada veel kuni kaheks aastaks. 
Selline otsus ei piira nimetatud määruses 
sätestatud menetluste rakendamist. 
Komisjon teavitab liikmesriike ja Euroopa 
Kemikaaliametit viivitamatult oma 
otsusest koos otsuse langetamise 
põhjendusega ja esitab teadusliku või 
tehnilise teabe, millel kõnealune esialgne 
meede põhineb. Juhul kui komisjoni 
valitud esialgse meetme puhul on tegu 
aine turuletoomise või kasutamise 
piiramisega, algatab komisjon ühenduse 
piirangumenetluse, nõudes Euroopa 
Kemikaaliametilt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XV lisa kohase toimiku 
koostamist kolme kuu jooksul pärast 
komisjoni otsust.

Or. de

Selgitus

Kooskõlastamine REACH-määruse artikli 129 kohase piiramismenetlusega, et vältida 
mitmekordset reguleerimist. Juhul kui komisjoni valitud esialgse meetme puhul on tegu aine 
turuletoomise või kasutamise piiramisega, peaks selline otsus viima ühenduse 
piirangumenetluseni.
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Muudatusettepanek 276
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskihindamine Ohutuse hindamine

Or. es

Muudatusettepanek 277
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu üldise riskihindamismetoodika ja 
asjakohasel juhul juhised selle metoodika 
rakendamiseks teatavate 
tootekategooriatele. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 32 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Riskihindamiseks peaks olema ühine lähenemisviis, nagu on kirjeldatud komisjoni 
mitmeaastases tegevuskavas toodete järelevalveks ELis. See aitab vältida olukordi, kus eri 
liikmesriikide turujärelevalveasutused jõuavad sama toote riskihindamisel erinevatele 
järeldustele. See muudatusettepanek tugineb raportööri muudatusettepanekule 43, muutes 
kohustuseks komisjoni võimaluse võtta vastu sellised rakendusaktid.

Muudatusettepanek 278
Norica Nicolai
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel ja seda 
tehakse kooskõlas üldise 
riskihindamismetoodikaga, mille 
komisjon on töötanud välja vastavalt 
eelmisele lõikele ja asjakohasel juhul 
vastavalt juhistele selle rakendamiseks 
teatud tootekategooriatele.

Or. en

Selgitus

Riskihindamiseks peaks olema ühine lähenemisviis, nagu on kirjeldatud komisjoni 
mitmeaastases tegevuskavas. Selle alus on juba olemas ja seda tuleks ajakohastada nii kiiresti 
kui võimalik, et käesoleva määruse kohast riskihindamist tehtaks ühise metoodika järgi. See 
aitab vältida olukordi, kus eri liikmesriikide turujärelevalveasutused jõuavad sama toote 
riskihindamisel erinevatele järeldustele.

Muudatusettepanek 279
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel. 
Riskihindamist tehakse kooskõlas üldise 
riskihindamismetoodikaga, mille 
komisjon on kehtestanud ja mida ta 
kasutab, ning asjakohasel juhul selle 
komisjonipoolse rakendamisega teatud 
tootekategooriatele.

Or. en

Selgitus

Kui komisjon on kohaldanud oma üldist metoodikat teatavale tootekategooriale, eeskätt kui ta 
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on enda koostatud tõlgendusjuhised teabega eeltäitnud, peaksid järelevalveasutused neid 
järgima.

Muudatusettepanek 280
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel. 
Riskihindamist tehakse kooskõlas üldise 
riskihindamismetoodikaga, mille 
komisjon on kehtestanud, ning 
asjakohasel juhul selle komisjonipoolse 
rakendamisega teatud tootekategooriatele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatavat ühist arusaamist riskihindamisest tuleks kohaldada kohe alates 
määruse jõustumise kuupäevast ja see ei peaks olema lihtsalt mõne mittesiduva dokumendi, 
nagu mitmeaastase tegevuskava osa. Kui komisjon on kohaldanud oma üldist metoodikat 
teatavale tootekategooriale, eeskätt kui ta on enda koostatud tõlgendusjuhised teabega 
eeltäitnud, peaksid järelevalveasutused neid järgima.

Muudatusettepanek 281
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel. 
Riskihindamist tehakse kooskõlas üldise 
riskihindamismetoodikaga, mille 
komisjon on kehtestanud, ning 
asjakohasel juhul selle komisjonipoolse 
rakendamisega teatud tootekategooriatele.
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Or. en

Muudatusettepanek 282
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel. 
Riskihindamist tehakse kooskõlas üldise 
riskihindamismetoodikaga, mille 
komisjon on kehtestanud, ning 
asjakohasel juhul selle komisjonipoolse 
rakendamisega teatud tootekategooriatele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatavat ühist arusaamist riskihindamisest tuleks kohaldada kohe alates 
määruse jõustumise kuupäevast ja see ei peaks olema lihtsalt mõne mittesiduva dokumendi, 
nagu mitmeaastase tegevuskava osa. Kui komisjon on kohaldanud oma üldist metoodikat 
teatavale tootekategooriale, eeskätt kui ta on enda koostatud tõlgendusjuhised teabega 
eeltäitnud, peaksid järelevalveasutused neid järgima.

Muudatusettepanek 283
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

1. Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel, nagu 
näiteks tarbekaupade riskihindamise 
suunised RAPEXi suunistest (komisjoni 
otsus 2010/15/EL).

Or. en
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(Komisjoni otsus 2010/15/EL)

Muudatusettepanek 284
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse 
määrust (EÜ) nr 1907/2006, viiakse 
riskihindamine läbi vastavalt vajadusele 
kooskõlas nimetatud määruse I lisa 
asjakohaste osadega.

Toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse 
määrust (EÜ) nr 1907/2006, viiakse 
riskihindamine läbi vastavalt vajadusele 
kooskõlas nimetatud määruse artikli 57 ja I 
lisa asjakohaste osadega.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus;

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, sh 
hinnangutele, mis anti vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, nt 
registreerimise, loa andmise, piiramise või 
taotlemise käigus;

Or. de

Selgitus

Kooskõlastamine REACH-määrusega, et vältida mitmekordset reguleerimist. REACH-määrus 
seab esmase raamistiku ainega seotud ohtude hindamisele, mistõttu tuleb selliseid hinnanguid 
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arvesse võtta.

Muudatusettepanek 286
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus;

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes arvesse 
katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek jätta välja sõnad „täiel määral”, mis tähendavad 
„tervenisti” või „täielikult” ja mis võib antud kontekstis põhjustada segadust. Kuna arvesse 
võetakse aruandeid või sertifikaate tervikuna, mitte ainult selle üht osa, siis oleks selgem, kui 
see sõnapaar eemaldada.

Muudatusettepanek 287
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. punktides a, b ja c sätestatud nõuete 
puudumise korral tuleb arvesse võtta 
tarbekaupade ohutust käsitleva määruse 
artiklis 6 nimetatud aspekte.

Or. es
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Selgitus

Ettepanek muuta pealkirja tehakse esiteks selleks, et terminoloogia oleks vastavuses 
tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitleva määrusega, ning teiseks ei vasta selle sisu 
riskihinnangule. Teisalt ei kajasta selle sisu ühtlustamata ja standardiseerimata toodete 
olukorda, mistõttu on vajalik viidata tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlevale 
määrusele või täiendada seda artiklis 6 sätestatuga.

Muudatusettepanek 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud.

Or. en

Selgitus

Käesolevas lõikes osutatud punktid a, b ja c on asjaolud, kui vastavalt liidu õigusaktidele võib 
eeldada riski puudumist. Haldusasutusel ei ole asjakohane kahelda õigusaktide 
asjakohasusest, kuna see on ettevõtjate õiguskindluse küsimus.

Muudatusettepanek 289
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

Or. es

Muudatusettepanek 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 291
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
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tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

tõendeid, et toode kujutab tõsist ohtu 
hoolimata sellisest vastavusest lõike 2 
punktides b ja c osutatud kriteeriumidele. 
Sellisel juhul tõendavad 
turujärelevalveasutused, et toode kujutab 
endast tõsist ohtu, ja teatavad oma 
otsusest vastavalt artiklile 19.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud mis tahes kriteeriumile annab 
aluse eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomaste avalike huvide kaitse 
kõrgemate tasemete saavutamise 
võimalikkus ja muude, väiksemat ohtu 
kujutavate toodete kättesaadavus ei ole 
põhjus toodet ohtu kujutavaks lugeda.

4. Asjaomaste avalike huvide kaitse 
kõrgemate tasemete saavutamise 
võimalikkus ja muude, väiksemat ohtu 
kujutavate toodete kättesaadavus ei ole 
piisav põhjus toodet ohtu kujutavaks 
lugeda.
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Or. de

Muudatusettepanek 294
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võib kas omal algatusel või 
turujärelevalveasutuse taotlusel lasta 
riskihindamise teha Euroopa Liidu 
referentlaboris vastavalt artiklile 28. 
Selline hindamine on siduv kõigile 
sidusrühmadele.

Or. en

Selgitus

Ettepanek kasutada Euroopa Liidu referentlaboreid, et lahendada liikmesriikide 
riskihinnangute erinevusi, võimaldab korvata sõltumatu asutuse puudumist toiduks 
mittekasutatavate toodete valdkonnas ning samas võimaldab ka ühtset riskihindamist kogu 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 295
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon võib kas omal algatusel või 
järelevalveasutuse taotlusel lasta 
riskihindamise teha Euroopa Liidu 
referentlaboris vastavalt artiklile 28. 
Selline hindamine on siduv kõigile 
sidusrühmadele.

Or. en



PE516.934v02-00 128/177 AM\1002709ET.doc

ET

Selgitus

Ettepanek kasutada Euroopa Liidu referentlaboreid, et lahendada liikmesriikide 
riskihinnangute erinevusi, võimaldab korvata sõltumatu asutuse puudumist toiduks 
mittekasutatavate toodete valdkonnas ning samas võimaldab ka ühtset riskihindamist kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 296
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjon võib kas omal algatusel või 
järelevalveasutuse taotlusel lasta 
riskihindamise teha Euroopa Liidu 
referentlaboris vastavalt artiklile 28. 
Selline hindamine on siduv kõigile 
sidusrühmadele.

Or. en

Selgitus

Ettepanek kasutada Euroopa Liidu referentlaboreid, et lahendada liikmesriikide 
riskihinnangute erinevusi, võimaldab korvata sõltumatu asutuse puudumist toiduks 
mittekasutatavate toodete valdkonnas ning samas võimaldab ka ühtset riskihindamist kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 297
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Kui liikmesriigi riskihindamistavad 
on erinevad ja annavad tulemuseks 
lahknevaid tõlgendusi seoses vajadusega 
võtta sarnaste toodete puhul meetmeid, 
annab komisjon juhiseid asjakohaste 
riskihindamistavade kohta. Komisjoni 
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abistavad vastavalt komisjoni otsusele 
2004/210/EÜ asutatud teaduskomiteed ja 
ta võtab arvesse kõiki käsitletavate 
riskidega seonduvaid saadaolevaid 
teaduslikke ja tehnilisi tõendeid.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada menetlus juhtudeks, kui eri liikmesriikide tehtud riskihindamiste tulemused 
erinevad üksteisest.

Muudatusettepanek 298
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Komisjon võib turujärelevalveasutuse 
nõudmisel või oma algatusel lasta 
teostada artikli 28 kohastel 
referentlaboritel riskihindamist. 
Nimetatud riskihindamine on kõigile 
ettevõtjatele kohustuslik.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, annab formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
liikmesriigi ametiasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast 
ohtu, kui:

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, annab formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
liikmesriigi ametiasutustele piisava põhjuse 
peatada toote turulelaskmine, kui:
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Or. en

Selgitus

Formaalne mittevastavus ei tähenda automaatselt, et asjaomane toode kujutab endast riski. 
Sellele vaatamata peaks see olema piisav põhjus peatamiseks ja ettevõtjalt tuleks nõuda 
formaalse mittevastavuse kõrvaldamist, misjärel saab tooted turujärelevalveasutuse otsuse 
alusel ringlusse lubada, nagu on sätestatud artiklis 15.

Muudatusettepanek 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, annab formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
liikmesriigi ametiasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
kui:

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, võib formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
anda liikmesriigi ametiasutustele piisava 
põhjuse uskuda, et toode võib kujutada 
endast ohtu, kui:

Or. de

Selgitus

On turujärelevalveasutuste otsustada, kas toode kujutab endast ohtu.

Muudatusettepanek 301
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, annab formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
liikmesriigi ametiasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 

Toodete puhul, mis peavad vabasse 
ringlusse lubamisel vastama liidu 
õigusaktidele, annab formaalne 
mittevastavus nimetatud õigusaktidele 
liikmesriigi ametiasutustele piisava põhjuse 
uskuda, et toode võib kujutada endast ohtu, 
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kui: kui:

Or. es

Selgitus

Tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlevas määruses on ühtlustamata toodete formaalsed 
nõuded sarnased ühtlustatud toodete omadega: mõlemal juhul on kohustuslik importija 
tuvastamine, tehnilise dokumentatsiooni omamine, tootja isiku kinnitamine ning asjakohaste 
juhendite ja hoiatuste olemasolu. Mõne eelmainitud nõude puudumise näol võib tegemist olla 
formaalse mittevastavusega, mida meie ettepaneku kohaselt tuleks käsitleda samamoodi nagu 
ühtlustatud toodete mittevastavust. 

Muudatusettepanek 302
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toode või kõik selle esitlemiseks 
kasutatavad materjalid kannavad ilma 
vastava loata kaubamärki, mis on identne 
või sarnane samas tootekategoorias 
registreeritud kaubamärgiga, muutes 
võimatuks toote autentsuse või päritolu 
tagamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 303
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) toode või toote mis tahes esitus 
kannab ilma loata kaubamärki, mis on 
samane või sarnane selle toote puhul 
registreeritud kaubamärgiga, mistõttu ei 
ole võimalik garanteerida selle ehtsust või 
päritolu;
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Or. en

Muudatusettepanek 304
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tooted ei ole ette nähtud turule 
laskmiseks liikmesriigis, kus need on 
vabasse ringlusse lubatud, ei anna keel, 
milles lõike 3 punktides a, b ja c 
sätestatud teave on esitatud, välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele 
ametiasutustele piisavat põhjust uskuda, 
et toode võib kujutada ohtu.

Or. en

Selgitus

Väikesed kaubad (nt kosmeetikatooted) märgistatakse pärast vabasse ringlusse lubamist ja 
enne turulelaskmist sageli uuesti. Tolliasutused on mõnikord alusetult peatanud selliste 
toodete turulelaskmise, sest need ei olnud märgistatud nende riigi keeltes. Sellist 
valestimõistmist tuleks vältida. Sellegipoolest peavad importijad ja turustajad siiski
kontrollima, et juhised ja ohutusteave oleksid selle liikmesriigi keeles, kus tooted 
kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek 305
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Turujärelevalveasutuste 
parandusmeetmed peavad olema 
mittevastavuse tõsidusega 
proportsionaalsed.

Or. en
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Muudatusettepanek 306
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kergriknevate kaupade korral püüavad 
välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused võimaluste piires tagada, et 
nõuded, mille nad võivad kehtestada 
kaupade ladustamisele või kaupade veoks 
kasutatavate sõidukite parkimisele, ei 
satuks vastuollu kõnealuste kaupade 
säilitamistingimustega.

5. Kergriknevate kaupade korral püüavad 
välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused võimaluste piires 
soodustada, et nõuded, mille nad võivad 
kehtestada kaupade ladustamisele või 
kaupade veoks kasutatavate sõidukite 
parkimisele, ei satuks vastuollu kõnealuste 
kaupade säilitamistingimustega.

Or. es

Selgitus

Ettevõtjatel on oma vahenditega võimalus tagada, et kergesti riknevat kaupa ladustataks ja 
säilitataks tollirajatistes nõuetekohaselt selleks ettenähtud eraldi kohtades. Välispiiri kontrolli 
eest vastutavad ametiasutused võivad seda soodustada, kuid ei pea seda tagama.

Muudatusettepanek 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui turujärelevalveasutused järeldavad, 
et toode, mille ringlusse lubamine peatati 
formaalse mittevastavuse tõttu vastavalt 
artikli 14 lõike 3 teisele lõigule, ei kujuta 
ohtu, peab ettevõtja sellegipoolest 
formaalse mittevastavuse enne toote 
ringlusse lubamist kõrvaldama.

2. Kui turujärelevalveasutused järeldavad, 
et toode, mille ringlusse lubamine peatati 
formaalse mittevastavuse tõttu vastavalt 
artikli 14 lõike 3 teisele lõigule, ei kujuta 
ohtu, peab turujärelevalveasutus 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
võtma enne toote ringlusse lubamist 
meetmeid süüdistuse esitamiseks 
mittevastavuse tõttu.

Or. de
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Selgitus

Turujärelevalveasutusel peaks olema võimalus karistada väiksemate rikkumiste eest.

Muudatusettepanek 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu. Kuid see ei takista 
neid ametiasutusi andmast välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele 
ametiasutustele korraldust toodet 
ringlusse mitte lasta juhul, kui on 
tõendeid, et vaatamata nimetatud 
vastavusele kujutab toode tegelikult ohtu.

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu.

Or. en

Selgitus

Piirikontrolli asutustel ei ole asjakohane lükata ümber eeldust, et toode ei kujuta endast ohtu, 
eelkõige kuna on ebaselge, millistel asjaoludel saaks seda teha. See säte võib põhjustada 
õiguskindlusetust ja väärkasutamist.

Muudatusettepanek 309
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu. Kuid see ei takista 
neid ametiasutusi andmast välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele ametiasutustele 
korraldust toodet ringlusse mitte lasta 
juhul, kui on tõendeid, et vaatamata 
nimetatud vastavusele kujutab toode 
tegelikult ohtu.

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes arvesse 
katsearuandeid või sertifikaate, mis 
kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu. Kuid see ei takista 
neid ametiasutusi andmast välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele ametiasutustele 
korraldust toodet ringlusse mitte lasta 
juhul, kui on tõendeid, et vaatamata 
nimetatud vastavusele kujutab toode 
tegelikult ohtu.

Or. es

Selgitus

Sõna „täiel määral” tähendab „täielikult” või „tervenisti” ja antud kontekstis võib see 
põhjustada segadust. Kuna arvesse võetakse aruandeid või sertifikaate tervikuna, mitte ainult 
selle üht osa, siis oleks selgem, kui see sõnapaar eemaldada.

Muudatusettepanek 310
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda 
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud.

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, nõuavad nad 
alltöövõtjatelt, et need esitaksid oma 
teenuste kulude arved otse asjaomasele 
ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui 
turujärelevalveasutus peab seda meedet 
ebaproportsionaalseks.
Turujärelevalveasutused võivad nõuda 
lõive, et katta osaliselt või täielikult oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
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läbiviidava katsetamise ja tehtud töö 
kulud.

Or. en

Selgitus

Vastavalt käesoleva kavandatava määruse artiklile 10 võivad turujärelevalveasutused nõuda 
asjaomaselt ettevõtjalt riski kujutava toote hävitamise või muul viisil kasutuskõlbmatuks 
muutmise kulude katmist. Toote hävitamine on kulukas, nagu ka laborikatsed, nagu komisjon 
oma mitmeaastases tegevuskavas on rõhutanud. Selle tulemusena vastab nõudmine, et selliste 
katsete kulud katab ebaturvalise toote turule lasknud ettevõtja, artiklile 10.

Muudatusettepanek 311
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda 
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud.

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, nõuavad nad 
alltöövõtjatelt, et need esitaksid oma 
teenuste kulude arved otse asjaomasele 
ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui 
turujärelevalveasutus peab seda meedet 
ebaproportsionaalseks.
Turujärelevalveasutused võivad nõuda
lõive, et katta osaliselt või täielikult oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise ja tehtud töö 
kulud.

Or. en

Selgitus

Vastavalt käesoleva kavandatava määruse artiklile 10 võivad turujärelevalveasutused nõuda 
asjaomaselt ettevõtjalt riski kujutava toote hävitamise või muul viisil kasutuskõlbmatuks 
muutmise kulude katmist. Toote hävitamine on kulukas, nagu ka laborikatsed, nagu komisjon 
oma mitmeaastases tegevuskavas on rõhutanud. Selle tulemusena vastab nõudmine, et selliste 
katsete kulud katab ebaturvalise toote turule lasknud ettevõtja, artiklile 10.
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Muudatusettepanek 312
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud.

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, nõuavad nad 
lõive ettevõtjatelt, kes lubavad vabasse 
ringlusse mittevastavad tooted ja ohtu 
kujutavad tooted, et katta osaliselt või 
täielikud oma tegevuse, sh riskihindamise 
käigus läbiviidava katsetamise kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda 
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud.

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda 
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 
tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud. Lisaks 
sellele võivad alltöövõtjad, kellele 
turujärelevalveasutus on andnud 
ülesande hävitada või katsetada tooteid, 
kehtestada tasusid, mis katavad nende 
tegevuskulud täielikult või osaliselt. Tasu 
nõutakse vahetult uuritavalt tootjalt või 
importijalt.

Or. de

Muudatusettepanek 314
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 17 välja jäetud
Isiklik import
1. Kui toode saabub liitu füüsilisest isikust 
omaniku valduses ja paistab põhjendatult 
olevat mõeldud selle füüsilise isiku 
isiklikuks kasutamiseks, ei peatata selle 
ringlusselubamist artikli 14 lõike 3 
kohaselt, v.a juhul, kui toode võib 
ohustada inimeste, loomade või taimede 
elu ja tervist.
2. Toode loetakse selle liitu toonud 
füüsilise isiku isiklikuks tarbimiseks 
mõelduks juhul, kui see on juhuslikku 
laadi ja mõeldud kasutamiseks nimetatud 
füüsilise isiku või tema pere poolt ning ei 
selle olemus ega kogus ei osuta ärilistele 
kavatsustele.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 60 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on artikli 20 lõike 4 kohaselt 
edastanud liikmesriikidele algse teate 
esitanud liikmesriigi keeldumise lubada 
toode ringlusse, võivad liikmesriigid 
esitada vastuväite keeldumisele, kui see on 
seotud liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud tootega. Liikmesriik esitab 
vastuväite põhjused, kõik erinevused 
hinnangus, mille ta on andnud tootest 
tulenevale ohule, ning kõik eriasjaolud ja 
kogu täiendava teabe, mis on seotud 

1. 15 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on artikli 20 lõike 4 kohaselt 
edastanud liikmesriikidele algse teate 
esitanud liikmesriigi keeldumise lubada 
toode ringlusse, võivad liikmesriigid 
esitada vastuväite keeldumisele, kui see on 
seotud liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud tootega. Liikmesriik esitab 
vastuväite põhjused, kõik erinevused 
hinnangus, mille ta on andnud tootest 
tulenevale ohule, ning kõik eriasjaolud ja 
kogu täiendava teabe, mis on seotud 
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kõnealuse tootega. kõnealuse tootega.

Or. es

Selgitus

60-päevane periood vastuväidete esitamiseks võetud meetmetele on liiga pikk ja kahjustab 
ettevõtjaid. Nimetatud ajavahemiku jooksul, mis lisandub komisjoni otsustamisajale, võivad 
järelevalveasutused juba võtta ettevaatusabinõuna meetmeid toote turul kättesaadavaks 
tegemise piiramiseks või toote importimise keelamiseks ja toote tagasisaatmiseks 
päritolukohta. Teavitava liikmesriigi antav teave koos teatega – katsearuanne, meetme 
põhjendus ja riskihinnang – on piisav, et lühikese aja jooksul kindlaks teha meetme 
asjakohasus ning selle jaoks ei ole vaja oodata 60 päeva.

Muudatusettepanek 316
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui mõni liikmesriik on lõike 1 alusel 
esitanud vastuväite või kui komisjon on 
seisukohal, et keeldumine võib olla 
vastuolus liidu õigusega, alustab komisjon 
viivitamatult konsultatsioone asjaomas(t)e 
ettevõtja(te)ga ja hindab keeldumist, võttes 
arvesse kõiki teaduslikke või tehnilisi 
tõendeid.

3. Kui mõni liikmesriik on lõike 1 alusel 
esitanud vastuväite või kui komisjon on 
seisukohal, et keeldumine võib olla 
vastuolus liidu õigusega, alustab komisjon 
viivitamatult konsultatsioone teavitava 
liikmesriigiga, asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga 
ja hindab 60 päeva jooksul riiklikke 
meetmeid, võttes arvesse kõiki teaduslikke 
või tehnilisi tõendeid.

Or. es

Selgitus

Selleks et vältida kahju tekitamist ettevõtjatele, tehakse ettepanek kehtestada kaks tähtaega: 
lühike 15-päevaline ajavahemik vastuväidete esitamiseks ja 60-päevase ajavahemiku 
säilitamine komisjoni otsuse tegemiseks. Konsulteerimine teate esitanud liikmesriigiga on 
väga oluline, kuna liikmesriigil on kõik meetme võtmiseni viinud tõendid.

Muudatusettepanek 317
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon või liikmesriik esitab 
lõikes 1 sätestatud 15 päeva jooksul 
vastuväite, teavitab komisjon sellest teisi 
liikmesriike RAPEXi kontaktisikute 
kaudu.

Or. es

Selgitus

Turujärelevalveasutustele on väga oluline teada, kas väidetavalt ohtliku toote suhtes võetud 
ja RAPEXi kaudu teatavaks tehtud meedet on vaidlustatud.

Muudatusettepanek 318
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad ohtu 
käesoleva määruse tähenduses.

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad tõsist ohtu 
tarbijate tervisele ja ohutusele käesoleva 
määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
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süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad ohtu 
käesoleva määruse tähenduses.

süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad tõsist ohtu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad ohtu 
käesoleva määruse tähenduses.

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad tõsist ohtu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Selgitus

RAPEXi tõhususe tagamiseks tuleks selle kohaldamisala piirata tõsist ohtu kujutavate 
toodetega, samas kui ülejäänutega tegeletakse turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi 
kaudu. See aitaks liikmesriikidel teadetele tulemuslikumalt reageerida, kuna eristatakse 
ohtlikke tooteid ja lihtsalt mittevastavaid või piiratud ohte kujutavaid tooteid, mis seetõttu ei 
nõua pakilisi meetmeid tarbijate ohutuse tagamiseks. Praegune säte koormaks RAPEXi üle ja 
ohustaks selle tõhusust.

Muudatusettepanek 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad ohtu 

1. Komisjon haldab kiire teabevahetuse 
süsteemi (RAPEX). Liikmesriigid 
kasutavad RAPEXit teabe vahetamiseks 
toodete kohta, mis kujutavad olulist ohtu 
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käesoleva määruse tähenduses. käesoleva määruse tähenduses.

Or. de

Selgitus

RAPEXit tuleks kasutada vaid siis, kui kõnealune toode kujutab endast tõsiseltvõetavat ohtu. 
Kõigil teistel juhtudel tuleks jätkuvalt kasutada ICSMSi, et andmevoolu ohjata. RAPEXi 
kaudu esitatud teadete rohke arvu tõttu võib jääda eksitav mulje, et Euroopas toodetakse liiga 
palju defektseid tooteid. See võib kahjustada Euroopa ettevõtete mainet.

Muudatusettepanek 322
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud 
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 
organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Kõik sellised 
lepingud peavad olema vastastikused ja 
sisaldama konfidentsiaalsussätteid, mis 
vastavad liidus kehtivatele.

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud 
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 
organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Kõik sellised 
lepingud peavad olema vastastikused ja 
sisaldama konfidentsiaalsussätteid ja 
sätteid isikuandmete kaitse kohta, mis 
vastavad liidus kehtivatele.

Or. de

Muudatusettepanek 323
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud 
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud 
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 
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organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Kõik sellised 
lepingud peavad olema vastastikused ja 
sisaldama konfidentsiaalsussätteid, mis 
vastavad liidus kehtivatele.

organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Kõik sellised 
lepingud peavad olema vastastikused ja 
sisaldama konfidentsiaalsussätteid, mis 
vastavad liidus kehtivatele, ning ka 
isikuandmete kaitse erisätetele, nagu on 
nõutud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 25 ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 9.

Or. en

Selgitus

Lisaks üldistele konfidentsiaalsussätetele tuleb järgida ka isikuandmete kaitse erisätteid.

Muudatusettepanek 324
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon avaldab igal nädalal 
ülevaate tõsist ohtu kujutavatest toodetest, 
millest riiklikud ametiasutused on 
teatanud. Nädalaülevaade hõlmab riiklike 
ametiasutuste võetud meetmeid ja ka 
ettevõtjate vabatahtlikult võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohtu kujutavatest toodetest teatamine 
RAPEXi kaudu

Tõsist ohtu kujutavatest toodetest 
teatamine RAPEXi kaudu
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Or. en

Muudatusettepanek 326
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohtu kujutavatest toodetest teatamine 
RAPEXi kaudu

Tõsist ohtu kujutavatest toodetest 
teatamine RAPEXi kaudu

Or. en

Muudatusettepanek 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohtu kujutavatest toodetest teatamine 
RAPEXi kaudu

Tõsist ohtu kujutavatest toodetest 
teatamine RAPEXi kaudu

Or. en

Selgitus

RAPEXi tõhususe tagamiseks tuleks selle kohaldamisala piirata tõsist ohtu kujutavate 
toodetega, samas kui ülejäänutega tegeletakse turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi 
kaudu. See aitaks liikmesriikidel teadetele tulemuslikumalt reageerida, kuna eristatakse 
ohtlikke tooteid ja lihtsalt mittevastavaid või piiratud ohte kujutavaid tooteid, mis seetõttu ei 
nõua pakilisi meetmeid tarbijate ohutuse tagamiseks. Praegune säte koormaks RAPEXi üle ja 
ohustaks selle tõhusust.

Muudatusettepanek 328
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigist parandusmeetmetest, mille 
ettevõtjad on võtnud vastavalt artikli 9 
lõikele 3;

(a) kõigist parandusmeetmetest, mille 
ettevõtjad on võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigist parandusmeetmetest, mille 
ettevõtjad on võtnud vastavalt artikli 9 
lõikele 3;

(a) kõigist parandusmeetmetest, mille 
ettevõtjad on võtnud vastavalt artikli 9
lõike 4 punktidele c ja d;

Or. en

Selgitus

Piirab RAPEXi kasutamist üksnes sellistest juhtudest teatamiseks, kui tooted kujutavad tõsist 
ohtu.

Muudatusettepanek 330
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) võetud meetmetest formaalsete 
mittevastavuste kõrvaldamata jätmise 
korral, mis võib kaasa tuua tõsise ohu 
(artikkel 9.2);

Or. es
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Selgitus

RAPEXi eesmärk on ohtude ennetamine ja seetõttu kantakse sellesse meetmed, mis on võetud 
ohtu kujutada võivate toodete suhtes. Selles teatiste nimekirjas puuduvad aga meetmed, mida 
ettevõtjad on võtnud juba turule lastud ohtlike toodete suhtes. Kehtiv üldise tooteohutuse 
direktiiv kohustab RAPEXit nendest meetmetest teavitama, mistõttu ei ole arusaadav nende 
väljajätmise põhjus. Sel juhul avaldatakse meetmed internetis ning tarbijad ja kõik 
sidusrühmad võivad neid kontrollida. Samuti on vaja teavitada nendest meetmetest, mis on 
võetud tõsist ohtu põhjustada võivate formaalsete mittevastavuste suhtes (ohutusmeetmete, 
ohtu kujutavate piltkujutiste, kasutusjuhendite jms puudumine), kui ettevõtja ei ole ilmutanud 
tahet mittevastavust kõrvaldada.

Muudatusettepanek 331
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) meetmetest, millest ettevõtjad on 
turujärelevalveasutusi teavitanud 
vastavalt tarbijatele mõeldud toodete 
ohutust käsitleva määruse artiklitele 8.9, 
10.7 ja 11.5;

Or. es

Muudatusettepanek 332
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjaomase ettevõtja esitatud 
seisukohtadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 333
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata juhul, kui 
RAPEXi kontaktisikul on alust uskuda, et 
tootest tuleneva ohu mõju ei ulatu tema 
liikmesriigi piiridest välja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 334
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata juhul, kui 
RAPEXi kontaktisikul on alust uskuda, et 
tootest tuleneva ohu mõju ei ulatu tema 
liikmesriigi piiridest välja.

Esimest lõiku ei kohaldata juhul, kui 
RAPEXi kontaktisikul on alust uskuda, et 
tootest tuleneva tõsise ohu mõju ei ulatu 
tema liikmesriigi piiridest välja.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ohu olemust ja taset, k.a 
riskihindamise tulemuste kokkuvõte;

(a) toote identifitseerimiseks vajalikku 
teavet;

Or. es
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Selgitus

a) tootele on vaja kohaldada eeskirja, mis koosneks nii ohutuse hinnangust kui ka 
riskihinnangust.

Muudatusettepanek 336
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu ühtlustamisõigusaktidele 
mittevastavuse olemust;

(b) ohu olemust ja taset ning ohutuse 
hindamise ja riskihindamise tulemuste 
kokkuvõtet;

Or. es

Selgitus

b) ei ole piisavalt selge, et viidata tuleb ühtlustamata toodete mittevastavusele, millest peab 
teavitama ka RAPEX. Seetõttu tehakse ettepanek rääkida liidu õigusaktidest üldiselt.

Muudatusettepanek 337
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote identifitseerimiseks vajalikku 
teavet;

(c) toote identifitseerimiseks ja jälgimiseks 
vajalikku teavet;

Or. de

Muudatusettepanek 338
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote identifitseerimiseks vajalikku 
teavet;

(c) liidu õigusaktidele mittevastavuse 
olemust;

Or. es

Muudatusettepanek 339
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavet toote päritolu ja turustusahela 
kohta;

(d) parandusmeetme või võetud meetme 
olemust ja seda, kas see oli vabatahtlik või 
nõutav;

Or. es

Muudatusettepanek 340
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) võetud meetme või parandusmeetme 
olemust ja seda, kas see oli vabatahtlik, 
heakskiidetud, nõutav;

(f) teavet toote päritolu ja turustusahela 
kohta;

Or. es

Selgitus

f) meetmed, mida võetakse ohtu kujutava toote suhtes, võivad olla kas vabatahtlikud või 
kohustuslikud, kuid mõlemal juhul on need alati heaks kiidetud ja vajalikud, mistõttu ei ole 
vajalik sellele viidata. Tüüpvormis esitatud andmete nimekirja puhul on aga vaja kehtestada 
loogiline järjestus, milles soovitame teha muudatusi. Antavas teabes peab esikohal olema 
teave toote identifitseerimise kohta, seejärel teave toote ohtude kohta, seejärel teave 
õigusaktidele mittevastavuse kohta, seejärel teave võetud meetme kohta, seejärel meetme 
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võtmise kuupäev jne.

Muudatusettepanek 341
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) veebisaidid ja alternatiivsed 
kontaktandmed tarbijale;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) kas toode on teadaolevalt võltsing;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kas toode on teadaolevalt võltsing;

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teade on seotud tootega, mis on 
leitud liidu ühtlustamisõigusaktidega 
vastuolus olevat, tuleb ka märkida, kas 
mittevastavuse põhjuseks on:

välja jäetud

(a) see, et toode ei vasta kohaldatavate 
õigusaktide nõuetele;
(b) puudused nimetatud õigusaktides 
osutatud ühtlustatud standardites, millele 
vastavuse korral võib eeldada vastavust 
nimetatud nõuetele.
Kui lõikes 1 osutatud meede või 
parandusmeede on seotud tootega, mille 
kohta teavitatud asutus on viinud läbi 
vastavushindamise, tagavad 
turujärelevalveasutused, et asjaomasele 
teavitatud asutusele antakse teada võetud 
meetmest või parandusmeetmest.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
muudele liikmesriikidele. Kui teade ei 
vasta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, 
võib komisjon selle peatada.

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
viivitamata ettevõtjale ja muudele 
liikmesriikidele. Kui teade ei vasta lõigetes 
1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, võib komisjon
selle peatada.

Or. en
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Muudatusettepanek 346
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
muudele liikmesriikidele. Kui teade ei 
vasta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, 
võib komisjon selle peatada.

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
muudele liikmesriikidele. Kui teade ei 
vasta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud 
haldusnõuetele, võib komisjon selle 
peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
muudele liikmesriikidele. Kui teade ei 
vasta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, 
võib komisjon selle peatada.

4. Kui komisjon saab teate, edastab ta selle 
asjaomastele ettevõtjatele ja muudele 
liikmesriikidele. Kui teade ei vasta lõigetes 
1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, võib komisjon 
selle peatada.

Or. de

Selgitus

Asjaomaseid ettevõtjad tuleks teavitada vähemalt samal ajal RAPEXi teate avaldamisega, et 
nad saaksid ise samuti vajalikke meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 348
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
viivitamatult meetmetest või 
parandusmeetmetest, mille nad on võtnud 
pärast teate saamist, ning esitavad kogu 
täiendava teabe, k.a läbiviidud katsete või 
analüüside tulemused või võimalikud 
lahkarvamused. Komisjon edastab selle 
teabe viivitamatult ülejäänud 
liikmesriikidele.

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
võimalikult kiiresti meetmetest või 
parandusmeetmetest, mille nad on võtnud 
pärast teate saamist, ning esitavad kogu 
täiendava teabe, k.a läbiviidud katsete või 
analüüside tulemused või võimalikud 
lahkarvamused. Komisjon edastab selle 
teabe viivitamatult ülejäänud 
liikmesriikidele.

Or. es

Selgitus

Pärast teate saamist peavad turujärelevalveasutused kontrollima, kas kõnealune toode on 
nende turul, ja juhul, kui ettevõtja on teada, temaga ühendust võtma. Kui ettevõtja ei ole nõus 
toote turult kõrvaldamisega, tuleb talle anda paar päeva oma seisukohtade esitamiseks, 
mistõttu on väga raske komisjoni „viivitamatult” teavitada ning veelgi raskem esitada talle 
läbiviidud katsete jms tulemused. Hoiduda tuleks sõna „viivitamatult” väärkasutamisest, mis 
on käesolevas määruses olulisel kohal. Teisalt tuleb turujärelevalveasutustelt vastuse 
saamiseks silmas pidada artiklites 11 ja 18 sätestatud tähtaegu, mille jooksul liikmesriigid ja 
komisjon saavad reageerida teada antud meetmetele, ja artiklis 10.3 sätestatud ettevõtjale 
ärakuulamiseks antavat tähtaega (vähemalt 10 päeva), millele järgneb artiklis 9.3 sätestatud 
tähtaeg (asjakohane ajavahemik).

Muudatusettepanek 349
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. RAPEXi süsteemi esitatud teavet 
teatatud toote kohta on võimalik 
ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui see on kohane, tuleks 
ajakohastada sellise toote teavet, mille 
kohta on RAPEXis edastatud teade.

Or. de

Selgitus

Teada antud toote kohta RAPEXis esitatud teavet peaks olema võimalik näiteks siis 
ajakohastada, kui kõnealune teave on muutunud kehtetuks.

Muudatusettepanek 351
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon haldab turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemi (ICSMS), mis on mõeldud 
selleks, et koguda teavet turujärelevalvega 
seotud küsimuste kohta ja seda 
struktureeritult säilitada, eelkõige:

Komisjon haldab turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemi (ICSMS), mis on mõeldud 
selleks, et koguda teavet turujärelevalvega 
seotud küsimuste kohta ja seda 
struktureeritult säilitada. Liikmesriigid 
koguvad ja sisestavad turujärelevalve 
info- ja teavitussüsteemi eelkõige järgmist 
teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 352
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liideselahenduse, mille 
kaudu saab turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemi ühendada RAPEXiga, et 
vajaduse korral vahetada nende 
süsteemide vahel andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) mittevastavused liidu 
ühtlustamisõigusaktidele, v.a meetmed ja 
parandusmeetmed, millest antakse 
vastavalt artiklile 20 teada RAPEXi kaudu;

(e) mittevastavused liidu õigusaktidele, v.a 
meetmed ja parandusmeetmed, millest 
antakse vastavalt artiklile 20 teada 
RAPEXi kaudu;

Or. es

Selgitus

Registreerida tuleb kõikide ühtlustatud ja ühtlustamata toodete kontrollid.

Muudatusettepanek 354
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kõik artikli 11 lõike 1 või artikli 18 
lõike 1 kohased liikmesriikide vastuväited 
ja nende järelmeetmed.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Eesmärk on vältida ülesannete kordamist. Võetud meetmete korral tuginevad vastuväited 
RAPEXi teatele ning teadet puudutava teabe vahetamine toimub samuti kõnealuses süsteemis. 
Seetõttu ei ole vajalik seda uuesti sisestada turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS).

Muudatusettepanek 355
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ICSMS sisaldab registrit viidetest artikli 20 
kohaselt RAPEXi kaudu teatatud 
meetmetele või parandusmeetmetele.

ICSMS sisaldab registrit viidetest artikli 20 
kohaselt RAPEXi kaudu teatatud 
meetmetele või parandusmeetmetele. 
Komisjon töötab välja liidese ICSMSi ja 
RAPEXi vahel, millega kantakse teave 
tõsise ohu kohta automaatselt RAPEXi 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turujärelevalveasutused tunnustavad
oma teistes liikmesriikides asuvate 
sõsarasutuste poolt või nende jaoks 
koostatud ja ICSMSi sisestatud 
katsearuannete kehtivust.

3. Turujärelevalveasutused võtavad 
võimalikult palju arvesse oma teistes 
liikmesriikides asuvate sõsarasutuste poolt 
või nende jaoks koostatud ja ICSMSi 
sisestatud katsearuandeid.

Or. es

Selgitus

Tegemist on üleliigse kohustusega. Valmis tootearuanded on ettevõtjaga suhtlemisel eeliseks. 
Kui viimane neid siiski ei tunnusta, peavad turujärelevalveasutused uuesti alustama turul 
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oleva toote proovide võtmist. Samuti tuleb arvestada, et teisel turul olevad tooted võivad olla 
teisest partiist või seeriast ja ei anna samu tulemusi. Lisaks on teiste turujärelevalveasutuste
katsearuannetega arvestamine sätestatud üldiselt juba artikli 9.1 viimases lõigus, viitamata 
täpselt ICSMSi sisestatud katsearuannetele.

Muudatusettepanek 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Üleeuroopaline tervisekahjustuste 

andmebaas
1. Euroopa Komisjon loob üleeuroopalise 
tervisekahjustuste andmebaasi (Pan-
European Injuries Database, IDB), mis 
hõlmab kõiki tervisekahjustuste tüüpe ja 
eelkõige neid, mis on seotud kodus ning 
vaba aja, transpordi- ja tööalastes 
tegevustes kasutatavate toodetega, ja 
koordineerib seda.
2. Liikmesriikides asuvad asjaomased 
turujärelevalveasutused aitavad 
andmebaasi loomisele kaasa ning 
edastavad andmebaasile 
tervisekahjustuste kohta põhjalikku ning 
Euroopa ja riiklikele 
andmekaitseõigusaktidele vastavat teavet.
3. Komisjon toetab liikmesriikidelt 
andmete kogumise koordineerimist ja 
andmebaasi käitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras.

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras. Kui andmevahetus 
puudutab isikuandmeid, rakendatakse 
direktiivi 95/46/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 359
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras.

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras. Kõik sellised korrad 
sisaldavad konfidentsiaalsussätteid, mis 
vastavad liidus kehtivatele ning ka 
isikuandmete kaitse erisätetele, nagu on 
nõutud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 25 ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 9.

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras.

Komisjon võib koos liikmesriikidega
vahetada konfidentsiaalset teavet, k.a 
RAPEXi kaudu vahetatavat teavet, 
kolmandate riikide reguleerivate 
ametiasutustega või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, kellega komisjon ja 
liikmesriigid on kokku leppinud kahe- või 
mitmepoolses vastastikkusel põhinevas 
konfidentsiaalse teabe vahetamise korras.

Or. es

Selgitus

RAPEXi teave, sealhulgas konfidentsiaalne teave, on kõikide liikmesriikide teave, mistõttu 
peavad sellistes kokkulepetes osalema kõik liikmesriigid. Sellega välditakse olukorda, kus üks 
liikmesriik ei soovi sõlmida kolmanda riigiga konfidentsiaalse teabe vahetamise kokkulepet 
ning teine soovib, andes kolmandale riigile kogu teabe, mida esimene liikmesriik ei oleks 
andnud. Teabe vahetamine peab toimuma komisjoni kaudu.

Muudatusettepanek 361
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui turujärelevalveasutused saavad muu 
liikmesriigi turujärelevalveasutuselt 
nõuetekohaselt põhjendatud teabenõude, 
esitavad nad kogu asjakohase teabe või 
dokumentatsiooni ja viivad läbi 
kontrollimised, kontrollkäigud või 
uurimised ning esitavad neist ja 
võimalikest võetud järelmeetmetest
aruande teabenõude esitanud asutusele.

2. Kui turujärelevalveasutused saavad muu 
liikmesriigi turujärelevalveasutuselt 
nõuetekohaselt põhjendatud teabenõude, 
abistavad nad teabenõude esitanud asutust 
vajalikus ulatuses.
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Or. en

Muudatusettepanek 362
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui turujärelevalveasutused saavad muu 
liikmesriigi turujärelevalveasutuselt 
nõuetekohaselt põhjendatud teabenõude, 
esitavad nad kogu asjakohase teabe või 
dokumentatsiooni ja viivad läbi
kontrollimised, kontrollkäigud või 
uurimised ning esitavad neist ja
võimalikest võetud järelmeetmetest 
aruande teabenõude esitanud asutusele.

2. Kui turujärelevalveasutused saavad muu 
liikmesriigi turujärelevalveasutuselt 
nõuetekohaselt põhjendatud teabenõude, 
olles läbi proovinud muud meetodid, 
viivad nad läbi vajalikuks peetavad 
kontrollimised ning esitavad võimalikest 
võetud järelmeetmetest aruande 
teabenõude esitanud asutusele.

Or. es

Selgitus

Kõnealune nõue on üleliigne. Üldjuhul antakse vastastikust abi RAPEXi kaudu. Kõnealune 
abi võib siiski mõnel juhul osutuda vajalikuks, mistõttu tehakse ettepanek, et eelnevalt tuleb 
läbi proovida muud meetodid.

Muudatusettepanek 363
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused võivad teha 
koostööd kolmandate riikide pädevate 
asutustega, et vahetada teavet ja tehnilist 
abi, edendada ja lihtsustada juurdepääsu 
liidu teabevahetussüsteemidele, sh
RAPEXile vastavalt artikli 19 lõikele 4, 
ning edendada vastavushindamise ja 
turujärelevalvega seotud tegevust.

1. Turujärelevalveasutused võivad teha 
koostööd kolmandate riikide pädevate 
asutustega, et vahetada teavet ja tehnilist 
abi, edendada ja lihtsustada juurdepääsu 
liidu teabevahetussüsteemidele, välja 
arvatud RAPEXile vastavalt artikli 19 
lõikele 4, ning edendada 
vastavushindamise ja turujärelevalvega 
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seotud tegevust.

Or. es

Selgitus

Kuigi kolmandale riigile juurdepääsu andmisel RAPEXile võtab komisjon arvesse samu 
kriteeriume, võivad liikmesriigid neid kriteeriume erinevalt tõlgendada. Kuna tegemist on 
vastutusrikka küsimusega, mis hõlmab kõikide liikmesriikide konfidentsiaalset teavet, tehakse 
ettepanek taotleda juurdepääsuluba komisjonilt (artikkel 22) ja jätta juurdepääsust välja 
RAPEXi süsteemi. Teine võimalus on mõlemad artiklid uuesti sõnastada, austades RAPEXi 
konfidentsiaalset teavet, mis on kõikide liikmesriikide konfidentsiaalne teave.

Muudatusettepanek 364
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui teabe vahetamise käigus 
vahetatakse ka isikuandmeid, 
rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 365
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EMSF võib kutsuda eksperte ja 
kolmandaid isikuid osalema kohtumistel 
või paluda neil saata kirjalikke selgitusi.

5. EMSF võib kutsuda eksperte ja 
kolmandaid isikuid osalema kohtumistel 
või paluda neil saata kirjalikke selgitusi. 
Aastase turujärelevalveprogrammi asjus 
võidakse konsulteerida 
organisatsioonidega, kes esindavad liidu 
tasandil tööstuse, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate, tarbijate, 
laboratooriumide ja 
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vastavushindamisasutuste huve.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldab ühist turujärelevalvet ja 
ühiseid katseprojekte;

(c) lihtsustab ühise turujärelevalve ja 
ühiste katseprojektide korraldamist;

Or. es

Selgitus

Euroopa turujärelevalve foorumi eesmärk on lihtsustada turujärelevalve ning 
koolitusprogrammide ja teabekampaaniate korraldamist. 

Muudatusettepanek 367
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldab koolitusprogramme ja 
riigiametnike vahetusi;

(e) lihtsustada koolitusprogrammide ja 
riigiametnike vahetuste korraldamist;

Or. es

Selgitus

Euroopa turujärelevalve foorumi eesmärk on lihtsustada turujärelevalve ning 
koolitusprogrammide ja teabekampaaniate korraldamist.

Muudatusettepanek 368
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) korraldab teabekampaaniaid ja 
ühiskülastusi;

(g) korraldab teabekampaaniaid ja 
ühiskülastusi, sealhulgas piirikontrolle;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) korraldab teabekampaaniaid ja 
ühiskülastusi;

(g) lihtsustada teabekampaaniate ja 
ühiskülastuste korraldamist;

Or. es

Selgitus

Euroopa turujärelevalve foorumi eesmärk on lihtsustada turujärelevalve ning 
koolitusprogrammide ja teabekampaaniate korraldamist. 

Muudatusettepanek 370
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) aitab kaasa suuniste väljatöötamisele, et 
tagada käesoleva määruse tulemuslik ja 
ühtne rakendamine, võttes nõuetekohaselt 
arvesse eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning muude 
sidusrühmade ärihuve;

(j) aitab kaasa suuniste väljatöötamisele, et 
tagada käesoleva määruse tulemuslik ja 
ühtne rakendamine, võttes nõuetekohaselt 
arvesse tarbijate ning muude sidusrühmade 
ärihuve;
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Or. de

Muudatusettepanek 371
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) aitab kaasa suuniste väljatöötamisele, et 
tagada käesoleva määruse tulemuslik ja 
ühtne rakendamine, võttes nõuetekohaselt 
arvesse eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning muude 
sidusrühmade ärihuve;

(j) aitab kaasa suuniste väljatöötamisele, et 
tagada käesoleva määruse tulemuslik ja 
ühtne rakendamine, võttes nõuetekohaselt 
arvesse eelkõige väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjate ning muude 
sidusrühmade ärihuve ja tarbijakaitset;

Or. es

Selgitus

Ettevõtete ärihuvid ei tohi mõjutada käesoleva määruse tulemuslikku ja ühtset rakendamist 
või vastasel juhul tuleb olukorda kohandada tarbijakaitset nõuetekohaselt arvesse võttes.

Muudatusettepanek 372
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) annab komisjonile viimase taotluse 
korral nõu ja abi kõikide käesoleva 
määruse rakendamisega seotud küsimuste 
hindamises;

(k) annab komisjonile, liikmesriikidele ja 
Euroopa Parlamendile viimase taotluse 
korral nõu ja abi kõikide käesoleva 
määruse rakendamisega seotud küsimuste 
hindamises;

Or. de

Muudatusettepanek 373
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) aitab kaasa Euroopa tooteohutuse 
laborite võrgustiku loomisele;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek, et foorum aitaks kaasa ELi laborite võrgustiku 
loomisele (vaata artikkel 28).

Muudatusettepanek 374
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l b) korraldab spetsiaalseid ja 
korrapäraseid 
turujärelevalvekampaaniaid 
võrgukeskkonnas turustatavate toodete 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt l c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l c) tagab tolliasutuste piisava kaasatuse 
ja koostöö nendega;

Or. en
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Muudatusettepanek 376
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt l d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l d) aitab kaasa haldus- ja 
jõustamistavade ühtlustamisele seoses 
turujärelevalvega liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 28 välja jäetud
Euroopa Liidu referentlaborid
1. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata konkreetsete toodete, 
tootekategooriate või -rühmade või 
nendega seotud konkreetsete ohtude 
hindamiseks liidu referentlaborid, mis 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.
2. Iga Euroopa Liidu referentlabor peab 
vastama järgmistele nõuetele:
(a) tal on sobiva kvalifikatsiooniga 
personal, kellel on piisav väljaõpe labori
pädevusvaldkonnas kohaldatavate 
analüüsimeetodite alal ja piisavad 
teadmised standarditest ja tavadest;
(b) tal on olemas varustus ja 
võrdlusmaterjalid, mis on vajalikud talle 
määratud ülesannete täitmiseks;
(c) ta tegutseb üldsuse huvides 
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erapooletult ja sõltumatult;
(d) ta tagab, et tema töötajad järgivad 
teatavate teemade, tulemuste või teabe 
konfidentsiaalsuse põhimõtet.
3. Liidu referentlaborid täidavad neile 
määratud pädevusalas vajaduse korral 
järgmisi ülesandeid:
(a) katsetavad tooteid seoses 
turujärelevalve ja uurimistega;
(b) aitavad lahendada vaidlusi 
liikmesriikide ametiasutuste, ettevõtjate ja 
vastavushindamisasutuste vahel;
(c) annavad komisjonile ja 
liikmesriikidele sõltumatut tehnilist ja 
teaduslikku nõu;
(d) töötavad välja uusi analüüsivõtteid ja -
meetodeid;
(e) levitavad teavet ja pakuvad väljaõpet.

Or. en

Selgitus

Liidu nimetatud referentlaboritele ei ole selget põhjendust. Need funktsioonid on mitmes 
liikmesriigis juba olemas ja neid võiksid kasutada ka kolleegid, kellel ei ole oma liikmesriigis 
nendele juurdepääsu. Kavandatavaid ülesandeid – „aitavad lahendada vaidlusi liikmesriikide 
ametiasutuste, ettevõtjate ja vastavushindamisasutuste vahel” ja „annavad komisjonile ja 
liikmesriikidele sõltumatut tehnilist ja teaduslikku nõu” – saab kergesti täita, määrates 
kolmandas liikmesriigis olemasoleva asutuse.

Muudatusettepanek 378
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 28 välja jäetud
Euroopa Liidu referentlaborid
1. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata konkreetsete toodete, 
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tootekategooriate või -rühmade või 
nendega seotud konkreetsete ohtude 
hindamiseks liidu referentlaborid, mis 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.
2. Iga Euroopa Liidu referentlabor peab 
vastama järgmistele nõuetele:
(a) tal on sobiva kvalifikatsiooniga
personal, kellel on piisav väljaõpe labori 
pädevusvaldkonnas kohaldatavate 
analüüsimeetodite alal ja piisavad 
teadmised standarditest ja tavadest;
(b) tal on olemas varustus ja 
võrdlusmaterjalid, mis on vajalikud talle 
määratud ülesannete täitmiseks;
(c) ta tegutseb üldsuse huvides 
erapooletult ja sõltumatult;
(d) ta tagab, et tema töötajad järgivad 
teatavate teemade, tulemuste või teabe 
konfidentsiaalsuse põhimõtet.
3. Liidu referentlaborid täidavad neile 
määratud pädevusalas vajaduse korral 
järgmisi ülesandeid:
(a) katsetavad tooteid seoses 
turujärelevalve ja uurimistega;
(b) aitavad lahendada vaidlusi 
liikmesriikide ametiasutuste, ettevõtjate ja 
vastavushindamisasutuste vahel;
(c) annavad komisjonile ja 
liikmesriikidele sõltumatut tehnilist ja 
teaduslikku nõu;
(d) töötavad välja uusi analüüsivõtteid ja -
meetodeid;
(e) levitavad teavet ja pakuvad väljaõpet.

Or. es

Selgitus

Referentlaboreid ei ole vaja määrata. Nad tooksid kaasa probleeme seoses sõltumatuse, 
rahastamise ja erapooletusega. Iga direktiivi jaoks on juba olemas teavitatud asutused – iga 
tootekategooria eksperdirühmad –, kes saavad regulaarselt kokku, et kehtestada ühtseid ELi 
rakenduskriteeriume, ja kes on sobivad aitama vaidlusi lahendada. Uued laborid dubleeriksid 
nimetatud asutuste tööd. Rahastamisega seoses on analüüsid kulukad nii nimetatud asutuste 
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kui ka uute referentlaborite jaoks. Küsime, kes neid kulusid kannab. Selleks, et saavutada 
ühiseid kriteeriume, arvame, et ühtlustamata toodete jaoks on parem omada erinevaid 
laboreid. Artikli 27 uues punktis m tehakse ettepanek luua alus Euroopa laborite võrgustiku 
rajamiseks, mille eesmärk on panna alus liikmesriikide koostööle ja nende analüütiliste 
ressursside kooskõlastamisele tooteohutuse vallas kõikide turujärelevalveasutuste tarbeks. 
Sellega korrastatakse kõikide ELi laborite erinevad analüütilised ressursid, õpitakse tundma 
laborites tehtavaid erinevate toodete uuringuid ja tagatakse ELi tasandil piisav 
analüüsivõimekus. See kõik aitab kaasa kvaliteedi ja tooteohutuse paranemisele.

Muudatusettepanek 379
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga Euroopa Liidu referentlabor peab 
vastama järgmistele nõuetele:

2. Iga Euroopa Liidu referentlabor peab 
olema sõltumatu ja vastama järgmistele 
nõuetele:

Or. en

Muudatusettepanek 380
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) teda kontrollib ja akrediteerib 
komisjon;

Or. de

Muudatusettepanek 381
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu referentlaborite sõltumatus 
ärihuvidest ja huvide konfliktidest tuleb 
tagada määruse 765/2008 riiklikke 
akrediteerimisasutusi käsitlevas II 
peatükis sätestatud menetlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Kui rikkumine on toime pandud 
tahtlikult, hõlmavad need karistused 
muuhulgas halduskaristusi asjaomasele 
ettevõtjale kuni 10 % tema aastasest 
kogukäibest eelmisel majandusaastal;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse raportööri muudatusettepanekut 62 ja selgitatakse, et 
kui määruse rikkumine pannakse toime tahtlikult, peaksid järgnema karmid karistused. 
Üldpiirang on sarnane kehtivates liidu monopolidevastastes õigusaktides sätestatud 
piiranguga.

Muudatusettepanek 383
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kuna seda peetakse liikmesriikide pädevuseks, siis tehakse siin samasugune 
muudatusettepanek nagu tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlevas määruses.

Muudatusettepanek 384
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatav tekst läheb vastuollu eelmise lõiguga, kuna (nagu eelmises lõigus 
määratletud) on asjakohaste sanktsioonide kindlaksmääramine selgelt liikmesriikide teha.

Muudatusettepanek 385
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

Karistuste määramisel peaksid 
ametiasutused võtma arvesse siseturul 
mittevastava tootega saadud tulu, liidus 
sarnaseid või võrreldavaid tooteid 
müüvatele teistele ettevõtjatele 
põhjustatud majanduslikku kahju, 
mittevastavuse tõsidust, mittevastavuse 
korduvust, toote turule lasknud ettevõtja
tahtlust.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

Esimeses lõigus osutatud karistuste tase 
määratakse proportsionaalselt asjaomaste 
toodete müügi väärtusega rikkumise 
toimepanemise viimasel täisaastal, 
olenevalt selle tõsidusest, kestusest ja
tahtlikkuse laadist. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi. Igal 
juhul ei tohiks karistused ületada 10 % 
ettevõtte eelneva majandusaasta 
kogukäibest.

Or. en

Selgitus

Kavandatav sõnastus põhineb tingimustel, mida kohaldatakse trahvidele ELi 
konkurentsieeskirjade rikkumisel. Kuigi trahvidel peab olema hoiatav mõju, on asjakohane 
seada piirmääraks 10 % ettevõtte eelneva majandusaasta kogukäibest, et vältida ettevõtete 
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tegevuse lõpetamist.

Muudatusettepanek 387
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse rikkumise tõsisust ja
sellest saadud ebaõiglase tulu summat. 
Karistusi võib suurendada, kui asjaomane 
ettevõtja on varem toime pannud 
samalaadse rikkumise, ning raskete 
rikkumiste puhul võib see hõlmata 
kriminaalkaristusi.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 
rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse rikkumise tõsidust,
ettevõtja suurust ja eelkõige VKEde
olukorda, samuti rolli, mida ettevõtja 
tarneahelas mängib, pöörates erilist 
tähelepanu ettevõtja tootmisprotsessi 
tegevusele ja tema suutlikkusele mõjutada 
tooteohutust. Karistusi võib suurendada, 
kui asjaomane toote turule laskmise eest 
vastutav ettevõtja on varem toime pannud 
samalaadse rikkumise, ning raskete 
rikkumiste puhul võib see hõlmata 
kriminaalkaristusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 389
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele. Lisaks 
turujärelevalveasutuste kontrollidele 
tuleks ette näha ka sõltumatute asutuste 
kontrollid ja eelkõige kolmandate 
järelevalveasutuste võetud proovid toodete 
esindusvalimist.

Or. de

Muudatusettepanek 390
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate,
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Lisaks uuritakse selles 
aruandes uusi ja innovatiivseid 
turupõhiseid lahendusi, millega saaks 
tõhusalt täiendada 
turujärelevalveasutuste võetavaid 
turujärelevalvemeetmeid, ning mis 
hõlmavad kolmandate isikute 
kohustuslike auditeerimiskavade 
potentsiaali uurimist koos kolmandate 
isikute kohustusliku katsetatud toodete 
kogumise ja proovivõtmisega, kuid ei 
piirdu sellega.

Or. en

Selgitus

See on ettepanek näha ette kohustuslikud kolmandate isikute auditeerimiskavad koos 
kohustusliku kolmandate isikute asjaomaste toodete kogumise ja proovivõtmisega. Tõhususe 
mõttes on põhiline kaalutlus tagada, et kolmandate isikute auditeerimine põhineks toodete 
esindavatel valimitel.

Muudatusettepanek 391
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
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kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, energiatõhususe, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide parem 
kaitse, võttes arvesse määruse mõju 
ettevõtlusele ning eriti väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Lisaks 
uuritakse selles aruandes uusi ja 
innovatiivseid turupõhiseid lahendusi, 
millega saaks tõhusalt täiendada 
turujärelevalveasutuste võetavaid 
turujärelevalvemeetmeid, ning mis 
hõlmavad kolmandate isikute 
kohustuslike auditeerimiskavade 
potentsiaali uurimist koos kolmandate 
isikute kohustusliku katsetatud toodete 
kogumise ja proovivõtmisega, kuid ei 
piirdu sellega.

Or. en

Selgitus

See on ettepanek näha ette kohustuslikud kolmandate isikute auditeerimiskavad koos 
kohustusliku kolmandate isikute asjaomaste toodete kogumise ja proovivõtmisega. Tõhususe 
mõttes on põhiline kaalutlus tagada, et kolmandate isikute auditeerimine põhineks toodete 
esindavatel valimitel.

Muudatusettepanek 392
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt q



AM\1002709ET.doc 177/177 PE516.934v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) direktiivi 2009/48/EÜ artikkel 39, 40, 
42 ja 45; 

(q) direktiivi 2009/48/EÜ artikkel 40, 42 ja 
45;

Or. en


