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Muudatusettepanek 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada 
teenuste suhtes. Selleks aga, et kindlustada 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitse, tuleks 
määrust kohaldada toodete suhtes, mida 
tarnitakse või mis tehakse tarbijatele 
kättesaadavaks teenuste osutamise käigus, 
sealhulgas tooted, millega tarbijad teenuste 
osutamise käigus otseselt kokku puutuvad. 
Käesoleva määruse reguleerimisalast 
tuleks välja jätta teenuseosutaja juhitavad 
vahendid, millel tarbijad sõidavad või 
reisivad, sest neid tuleb käsitleda seoses 
osutatava teenuse ohutusega.

(6) Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada 
teenuste suhtes. Selleks aga, et kindlustada 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitse, tuleks 
määrust kohaldada toodete suhtes, mida 
tarnitakse või mis tehakse tarbijatele 
kättesaadavaks teenuste osutamise käigus, 
sealhulgas tooted, millega tarbijad teenuste 
osutamise käigus otseselt kokku puutuvad.

Or. it

Muudatusettepanek 77
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidus on küll välja töötatud 
valdkondlikke õigusakte, milles 
käsitletakse konkreetsete toodete või 
tootekategooriate ohutusaspekte, kuid 
praktiliselt võimatu on vastu võtta liidu 
õigusakt, mis käsitleks kõiki tarbijate jaoks 
mõeldud tooteid, mis on olemas või mis 
võidakse välja töötada. Seetõttu on ikkagi 
vaja horisontaalset õigusraamistikku, mis 
täidaks lüngad ja tagaks muul moel 

(7) Liidus on küll välja töötatud 
valdkondlikke õigusakte, milles 
käsitletakse konkreetsete toodete või 
tootekategooriate ohutusaspekte, kuid 
praktiliselt võimatu on vastu võtta liidu 
õigusakt, mis käsitleks kõiki tarbijate jaoks 
mõeldud tooteid, mis on olemas või mis 
võidakse välja töötada. Seetõttu on ikkagi 
vaja horisontaalset õigusraamistikku, mis 
täidaks lüngad, eelkõige selleks, et 
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tagamata tarbijakaitse, eelkõige selleks, et 
saavutada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse 
kõrge tase, nagu on nõutud ELi toimimise 
lepingu artiklites 114 ja 169.

saavutada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse 
kõrge tase, nagu on nõutud ELi toimimise 
lepingu artiklites 114 ja 169.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks määruse 
erinevate osade kohaldamisala ja 
valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide 
vahele tõmmata selge piir. Üldise 
tooteohutuse nõuet ja sellega seotud 
sätteid tuleks kohaldada kõigi tarbijatele 
mõeldud toodete suhtes, kuid ettevõtjate 
kohustusi ei tuleks kohaldada seal, kus 
liidu ühtlustamisõigusaktid sisaldavad 
võrdväärseid kohustusi, näiteks liidu 
õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks selle
kohaldamisala ja valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktide vahele tõmmata 
selge piir. Seetõttu ei tohiks määrust 
kohaldada toodetele, mille suhtes 
kohaldatakse liidu õigusakte
kosmeetikatoodete, mänguasjade,
elektriliste seadmete või ehitusmaterjalide 
kohta.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2, 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid osi hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 79
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki.

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki, nagu muu hulgas e-
kaubandus, e-müük, müügiplatvormid 
jne.

Or. es

Selgitus

Usume, et ettepanekus tuleb sätestada selgelt, et käesolev määrus kehtib ka sidusmüügi 
suhtes. Kuigi põhjenduses 10 on sätestatud, et määrus ei piirdu ühegi müügiviisiga, oli e-
kaubandust konkreetselt siiski nimetatud koos kaugmüügiga tooteohutuse ülddirektiivi 
põhjenduses 7, mis on praegusest ettepanekust välja jäetud

Muudatusettepanek 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Internetikaubandusega seoses 
tuleks pöörata rohkem tähelepanu 
probleemidele, millega 
turujärelevalveasutused internetis 
müüdavate ohtlike toodete suhtes 
meetmeid võttes silmitsi seisavad. See on 
eriti oluline, kuna interneti kaudu 
ostetavate, kolmandatest riikidest pärit ja 
Euroopa standarditele mittevastavate 
toodete arv suureneb ja seab seetõttu ohtu 
tarbijate tervise ja ohutuse. Nende 
probleemide lahendamiseks on vaja välja 
töötada importtoodete piisavad 
kontrollivormid ja -võimalused. 
Tolliasutuste jaoks tuleks välja töötada 
erimeetodid ning teha tolli- ja 
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täitevasutuste vahel rohkem koostööd. 
Interneti kaudu ostetavate toodete 
tollikontrolli ja turujärelevalvet tuleks 
suurendada ja standardida.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrust tuleks kohaldada ka selliste 
tarbijatele mõeldud toodete suhtes, mis ei 
ole küll toiduained, kuid mis sarnanevad 
toiduainetele ja mida võidakse ekslikult 
toiduaineks pidada, nii et tarbijad, eriti 
lapsed, võivad neid suhu panna, imeda või 
alla neelata, mille tagajärjel võib tekkida 
näiteks lämbumine, mürgistus, 
seedekulgla perforatsioon või ummistus. 
Selliseid toitu imiteerivaid tooteid on siiani 
reguleeritud nõukogu 25. juuni 1987. aasta 
direktiiviga 87/357/EMÜ tervist või 
turvalisust ohustavaid eksitava välimusega 
tooteid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, mis tuleks 
kehtetuks tunnistada.

(12) Määrust tuleks kohaldada ka selliste 
tarbijatele mõeldud toodete suhtes, mis ei 
ole küll toiduained, kuid mis sarnanevad 
toiduainetele ja võivad põhjustada, et 
inimesed, eriti noored lapsed, peavad neid 
ekslikult toiduaineks, mille tagajärjel nad
võivad neid suhu panna, imeda või alla 
neelata, mis võivad seetõttu põhjustada 
surma või vigastusi. Selliseid toitu 
imiteerivaid tooteid on siiani reguleeritud 
nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiviga 
87/357/EMÜ tervist või turvalisust 
ohustavaid eksitava välimusega tooteid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, mis tuleks kehtetuks 
tunnistada.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tarbijad ei kasuta tõenäoliselt 
tooteid, kui need on mõistlikult 
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eeldatavatel tingimustel mõeldud 
kasutamiseks ainult professionaalidele 
ning sellistena sõnaselgelt märgistatud ja 
esitletavad.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesolev määrus peaks olema 
kooskõlas kosmeetikatoodete koostisainete 
ja kosmeetikatoodete turustamiskeeluga, 
eriti seoses loomkatsetega.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
mõistlikult eeldatavatel tingimustel
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. 
Hinnates riske haavatavate tarbijate 
jaoks, tuleks võtta piisavalt arvesse 
ettenähtud ja sellistena tootja poolt toote 
ohutusjuhendis kirjeldatud rakendusi 
ning pereliikmete, teenuseosutajate või 
tööandjate jaoks kehtivaid järelevalve- või 
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koolituskohustusi.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 6 lõike 1 esimese lõigu alapunkti d kohta)

Selgitus

Haavatava tarbija mõiste hõlmab paljusid erinevaid olukordi, mida tavapärased vastutuse 
tingimused ei hõlma. Seetõttu tuleks riske haavatavatele tarbijatele hinnata kooskõlas 
tõenäosusega, et nad toodet mõistlikult eeldatavatel tingimustel kasutavad.

Muudatusettepanek 85
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi, koostist ja esitust 
ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

Or. it

Selgitus

Toote koostis on üks põhielemente toote ohutuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 86
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi, ehtsust ja esitust 
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samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

Or. fr

Selgitus

Ehtsus on ohutuse tagaja tarbija jaoks, see aitab tagada toote päritolu ja nõuetele vastavuse 
ning peaks seega olema toodete ohutuse hindamise kriteeriumide lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 87
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tooteid, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusakte, mis ei näe ette 
olulisi nõudeid, kuid mille järgi või mille 
alusel tuleb arvesse võtta selliste toodete 
tervise- ja ohutusaspekte, tuleks pidada 
üldise ohutusnõudega kooskõlas olevaks 
eeldusel, et need on kooskõlas kõnealuste 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesolev määrus peaks võtma 
arvesse laste jaoks atraktiivseid tooteid, 
mille kujundus meenutab selgelt 
mänguasja ja mis vaatamata sellele, et 
need ei ole mänguasjad, on tõenäoliselt 
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lastele eriti atraktiivsed.

Or. en

Selgitus

Mis tahes toode võib olla laste jaoks atraktiivne lihtsalt seetõttu, et lapsed huvituvad sageli 
asjadest, mida täiskasvanud kasutavad. Seetõttu on raske hinnata, kas toode on laste jaoks 
atraktiivne. Seega peaks tootja kaaluma erilisi ettevaatusabinõusid/hoiatusi ainult juhul, kui 
toote välimus meenutab selgelt mänguasja.

Muudatusettepanek 89
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Toodete ohutus hõlmab ka 
isikuandmete kaitset ja sellega seonduvaid 
aspekte (nt lõimitud eraelukaitse).

Or. de

Muudatusettepanek 90
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Spetsiaalselt lastele mõeldud tooteid 
tuleks nende riskitasemete suhtes hinnata 
ning võtta vastavate riskide 
leevendamiseks sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel ohutuks lugeda toode, mis 
vastab valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mille 
eesmärk on inimeste tervise ja ohutuse 
kaitse.

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta toode, mille 
suhtes kohaldatakse valdkondlikke liidu 
ühtlustamisõigusakte, mille eesmärk on 
inimeste tervise ja ohutuse kaitse.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
ühtlustatud ja ühtlustamata tarbijatele mõeldud toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Levitaja peab tagama, et tootja ja 
importija on oma kohustused täitnud, st 
kontrollinud tootel või selle pakendil 
olevat märget nime, mudeli nime, 
kaubamärgi või aadressi kohta, mille abil 
saab tootja või importijaga ühendust 
võtta, ja tootja partii-, seerianumbri või 
tootel olevate teiste elementide kinnitust 
toote tuvastamise eesmärgil. Levitaja ei 
peaks kontrollima iga toodet eraldi, välja 
arvatud juhul, kui levitaja arvab, et tootja 
või importija ei ole nõudeid täitnud.
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Or. en

Muudatusettepanek 93
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Levitaja peab tagama, et tootja ja 
importija on oma kohustused täitnud, st 
kontrollinud tootel või selle pakendil 
olevat märget nime, mudeli nime, 
kaubamärgi või aadressi kohta, mille abil 
saab tootja või importijaga ühendust 
võtta, ja tootja partii-, seerianumbri või 
tootel olevate teiste elementide kinnitust 
toote tuvastamise eesmärgil. Levitaja ei 
peaks kontrollima iga toodet eraldi, välja 
arvatud juhul, kui levitaja arvab, et tootja 
või importija ei ole nõudeid täitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Levitaja peab tagama, et tootja ja 
importija on oma kohustused täitnud, st 
kontrollinud tootel või selle pakendil 
olevat märget nime, mudeli nime, 
kaubamärgi või aadressi kohta, mille abil 
saab tootja või importijaga ühendust 
võtta, ja tootja partii-, seerianumbri või 
tootel olevate teiste elementide kinnitust 
toote tuvastamise eesmärgil.

Or. en
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Selgitus

Tuleks täpsustada, et levitaja saab tagada ainult kõnealuste elementide olemasolu, mitte 
nende tõele vastavust.

Muudatusettepanek 95
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) On vajalik, et levitaja tagaks, et 
tootja ja importija on oma kohustused 
täitnud, kontrollides eelkõige, kui see ei 
ole objektiivselt võimatu või liiga kulukas, 
et tootel või selle pakendil on märgitud 
nimi, kaubamärk või aadress, mille abil 
on võimalik tootja ja importijaga 
ühendust võtta, ning partii- ja 
seerianumber või muu toote 
tuvastamiseks tarvilik element. Levitaja ei 
peaks kontrollima iga toodet eraldi, välja 
arvatud juhul, kui ta leiab, et tootja või 
importija ei ole oma kohustusi täitnud.

Or. it

Muudatusettepanek 96
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) On vajalik, et levitaja tagaks, et 
tootja ja importija on oma kohustused 
täitnud, kontrollides eelkõige, kui see ei 
ole objektiivselt võimatu või liiga kulukas, 
et tootel või selle pakendil on märgitud 
nimi, kaubamärk või aadress, mille abil 
on võimalik tootja ja importijaga 
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ühendust võtta, ning partii- ja 
seerianumber või muu toote 
tuvastamiseks tarvilik element. Levitaja ei 
peaks kontrollima iga toodet eraldi, välja 
arvatud juhul, kui ta leiab, et tootja või 
importija ei ole oma kohustusi täitnud.

Or. it

Muudatusettepanek 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja 
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine. Seega tagab toote 
identifitseerimine ja jälgitavus, et tarbijad 
ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete puhul 
täpse teabe, mis suurendab usaldust turu 
vastu ja hoiab ära mittevajalikud 
kaubandushäired. Seetõttu peaks tootel 
olema teave, mis võimaldaks toodet 
identifitseerida ning teha kindlaks tootja ja 
vajaduse korral importija. Tootjad peaksid 
oma toodete jaoks sisse seadma tehnilise 
dokumentatsiooni, mille jaoks nad võivad 
valida kõige otstarbekama ja 
kulutõhusama viisi, näiteks elektroonilised 
vahendid. Lisaks peaksid ettevõtjad suutma 
kindlaks teha, kes on neile tooteid tarninud 
ja kellele nad ise on tooteid tarninud. 
Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

(20) Tarbijakaitse kõrge taseme 
tagamiseks on kõikide Euroopa siseturul 
kättesaadavaks tehtud toodete ohutus 
ülimalt oluline. Toote identifitseerimise 
tagamine, viide päritolule ja toodete 
jälgitavus kogu tarneahelas aitab kindlaks 
teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike toodete 
suhtes mõjusaid parandusmeetmeid, 
näiteks nagu suunatud tagasinõudmine. 
Seega tagab toote identifitseerimine ja 
jälgitavus, et tarbijad ja ettevõtjad saavad 
ohtlike toodete puhul täpse teabe, mis 
suurendab usaldust turu vastu ja hoiab ära 
mittevajalikud kaubandushäired. Seetõttu 
peaks tootel olema teave, mis võimaldaks 
toodet identifitseerida ning teha kindlaks 
tootja ja vajaduse korral importija. Tootjad 
peaksid oma toodete jaoks sisse seadma 
tehnilise dokumentatsiooni, mille jaoks nad 
võivad valida kõige otstarbekama viisi, 
näiteks elektroonilised vahendid. Sellega 
seoses peaks komisjon vajalikku 
konfidentsiaalsust silmas pidades looma 
tooteohutuse avaliku andmebaasi, et 
suurendada piiriüleselt teadlikkust ohtlike 
toodete kohta siseturul. Komisjon peaks 
tegema kogu asjaomase teabe 
tarbijakaitseorganisatsioonidele, teistele 
ekspertidele ja riigiasutustele 
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kättesaadavaks. Lisaks peaksid ettevõtjad 
suutma kindlaks teha, kes on neile tooteid 
tarninud ja kellele nad ise on tooteid 
tarninud. Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja 
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine. Seega tagab toote 
identifitseerimine ja jälgitavus, et tarbijad 
ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete puhul 
täpse teabe, mis suurendab usaldust turu 
vastu ja hoiab ära mittevajalikud 
kaubandushäired. Seetõttu peaks tootel 
olema teave, mis võimaldaks toodet 
identifitseerida ning teha kindlaks tootja ja
vajaduse korral importija. Tootjad peaksid 
oma toodete jaoks sisse seadma tehnilise 
dokumentatsiooni, mille jaoks nad võivad 
valida kõige otstarbekama ja kulutõhusama 
viisi, näiteks elektroonilised vahendid. 
Lisaks peaksid ettevõtjad suutma kindlaks 
teha, kes on neile tooteid tarninud ja kellele 
nad ise on tooteid tarninud. Käesoleva 
määruse kohaldamisel kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja 
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine. Seega tagab toote 
identifitseerimine ja jälgitavus, et tarbijad 
ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete puhul 
täpse teabe, mis suurendab usaldust turu 
vastu ja hoiab ära mittevajalikud 
kaubandushäired. Seetõttu peaks tootel 
olema teave, mis võimaldaks toodet 
identifitseerida ning teha kindlaks tootja 
või vajaduse korral importija. Tootjad 
peaksid oma toodete jaoks sisse seadma 
tehnilise dokumentatsiooni, mille jaoks nad 
võivad valida kõige otstarbekama ja 
kulutõhusama viisi, näiteks elektroonilised 
vahendid. Lisaks peaksid ettevõtjad suutma 
kindlaks teha, kes on neile tooteid tarninud 
ja kellele nad ise on tooteid tarninud. 
Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
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kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 8 ja 10 kohta)

Selgitus

Kui väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress peaks imporditaval tootel näha olema, oleks 
see teave importija konkurentidele ja äriklientidele teada, mille tagajärjel saaksid viimased 
tulevikus vastavast importijast mööda minna ja hankida otse ELi-väliselt tootjalt. See 
heidutaks VKEsid importimast ja tooks kaasa konkurentsi olulisel määral kahjustamise. 
Seetõttu soovitatakse lisada kõnealune teave tehnilistesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Viide päritolule jälgitavuse eesmärgil on üleliigne ja ebaproportsionaalne. Tarbijale see 
täiendavat kasu ei anna, kuna tootja nimi ja aadress peavad olema ära märgitud.
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Muudatusettepanek 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

välja jäetud

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 7 kohta)

Selgitus

Tarbijatele mõeldud toodete päritolu märkimise nõuet ei ole mõju hindamises käsitletud, 
samuti ei hõlma seda uus õigusraamistik. See ei parandaks tarbija ohutust ega toote 
jälgitavust, mis tagatakse juba muudel viisidel ühtlustatud õigusaktide ja tarbijatele mõeldud 
toodete ohutuse määruse abil. Samuti eksitaks see selliste toodete tarbijaid, mis tulevad 
keerukast ülemaailmsest tarneahelast. Lisaks oleks selle nõude rakendamine ka ettevõtjatele 
ja ametiasutustele kulukas.

Muudatusettepanek 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohustuslik viide päritolule ei suurenda tooteohutust. Tootja aadress ja registreerimisnumber 
peavad olema juba praegu toodetele märgitud ja need tagavad jälgitavuse. Tooteohutuse ja 
tolliseadustiku sätete sidumine tähendab asjaomaste ettevõtjate jaoks märkimisväärset aja- ja 
rahakulu.

Muudatusettepanek 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 

välja jäetud
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võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

(21) Toote jälgitavuse tagamine kogu selle 
olelusringi kestel ning märgiste alusel 
toote päritoluriigi ja vastutava tootja 
väljaselgitamine on väga tähtsad ja 
vajalikud. Samal ajal ei tohiks vastavad 
meetmed kaasa tuua 
ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust. Viide päritolule täiendab 
põhilisi jälgitavusnõudeid tootja nime ja 
aadressi osas. Eelkõige aitab viide 
päritoluriigile teha kindlaks tootmise 
tegeliku asukoha kõigil neil juhtudel, kui 
tootjaga ei ole võimalik ühendust võtta või 
tootja aadress erineb toote tegelikust 
tootmispaigast. Viide päritolule võib 
aidata tarbijatel saada ka teavet toote 
säästlikkuse kohta sotsiaalsete ja 
keskkonnanormide seisukohalt, samuti 
teavet üldise ohutuse ja kvaliteedi kohta. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks. Seetõttu peaks komisjon olema 
aktiivsem Euroopa 
turujärelevalveasutuste, tolliasutuste ja 
liikmesriikide ning kolmandate riikide 
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pädevate asutuste tegevuse 
kooskõlastamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Tänapäevaste materjali ostmise ja 
töötlemise äriprotsesside tõttu ei piisa 
nende puhul valmistoote päritolu 
märkimisest selleks, et anda tarbijale 
täielikku ja tõest teavet toote tegeliku 
päritolu kohta. Toote koostismaterjalide 
päritolu märkimine tagab tarbijale õiguse 
teha teadlikke ostuvalikuid. Selline teave 
lihtsustab turujärelevalveasutustel toote 
tegeliku tootmispaiga kindlakstegemist 
ning võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Toote päritolu märkimine on ainus 
vahend, millega tagada, et tarbijatele 
antakse täpset teavet toote tegeliku 
päritolu kohta.
Ainult tootja nime järgi, mille märkimine 
on ette nähtud ettevõtjate kohustustega, ei 
pruugi olla võimalik tootmiskohta 
kindlaks teha ja see võib tarbijaid 
eksitada.
Päritolu tuleb seega märkida selgelt ja 
nähtavalt, kuna see võimaldab toimida 
toodete ostmisel teadlikumalt tarbijatel, 
kes saavad rohkema teabe tõttu võtta 
arvesse veel teisi hindamistegureid 
tootmisahelas või kõrgetasemelisi 
kvaliteedi-, sotsiaalseid ja 
keskkonnanorme.

Or. it

Muudatusettepanek 106
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesolevat määrust toetavate Euroopa 
standardite taotlemise ning nende suhtes 
ametlike vastuväidete esitamise menetlused 
tuleks sätestada käesolevas määruses ning 
need tuleks ühtlustada määrusega (EL) nr 
1025/2012. Selleks, et tagada Euroopa 
standardite üldine järjepidevus, tuleks 
pärast konsulteerimist liikmesriikide 
ekspertidega tarbijatele mõeldud toodete 
ohutuse valdkonnas Euroopa standardite 
taotlused ja vastuväited standarditele 
esitada käesoleva määrusega loodavale 
komiteele,

(24) Käesolevat määrust toetavate Euroopa 
standardite taotlemise ning nende suhtes 
ametlike vastuväidete esitamise menetlused 
tuleks sätestada käesolevas määruses ning 
need tuleks ühtlustada määrusega (EL) nr 
1025/2012. Selleks, et tagada Euroopa 
standardite üldine järjepidevus, tuleks 
pärast konsulteerimist liikmesriikide 
ekspertidega tarbijatele mõeldud toodete 
ohutuse valdkonnas ja asjaomaste 
sidusrühmadega Euroopa standardite 
taotlused ja vastuväited standarditele 
esitada käesoleva määrusega loodavale 
komiteele,
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Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta)

Selgitus

Komisjon peaks võtma uute Euroopa ohutusstandardite sisu määratlemisel asjakohasel moel 
arvesse sidusrühmade seisukohti, tagamaks, et need standardid oleksid asjakohased, 
proportsionaalsed ja tõhusad.

Muudatusettepanek 107
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused järgmistes 
valdkondades: vabastamine kohustusest 
teatada tuurjärelevalveasutustele ohtlikest 
toodetest, jälgitavussüsteemi jaoks vajaliku 
andmekandja tüüp ja selle paigutus tootele, 
standardimistaotlused Euroopa 
standardiorganisatsioonidele ja otsused 
Euroopa standarditele vastuväidete 
esitamiseks. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(27) Selleks, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused järgmistes 
valdkondades: vabastamine kohustusest 
teatada tuurjärelevalveasutustele ohtlikest 
toodetest, jälgitavussüsteemi jaoks vajaliku 
andmekandja tüüp ja selle paigutus tootele 
ja otsused Euroopa standarditele 
vastuväidete esitamiseks. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi tarbijatele mõeldud toodete Euroopa ohutusstandardeid tuleks 
käsitleda põhiõigusakti täiendavatena, lisades Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohased mitteolulised elemendid. Arvestades artikli 4 väga üldist iseloomu, peaks Euroopa 
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Parlamendil ja nõukogul olema võimalik tühistada komisjonile uute standardite 
kehtestamiseks antud volitused ja neile vastuväiteid esitada. Seetõttu oleks kohane võtta 
vastavad volitused vastu delegeeritud õigusakti abil.

Muudatusettepanek 108
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile anda ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused võtta vastu õigusakte selliste 
toodete kohta, millele ei ole nende madala 
riskitaseme tõttu vaja märkida tootja ega 
importija nime ja aadressi, ning tervisele 
ja ohutusele võimalikku tõsist ohtu 
kujutavate toodete identifitseerimise ja 
jälgitavuse kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toodete ja ettevõtjate identifitseerimine, samuti toodete jälgitavus on äärmiselt olulised. Et 
tagada turule lastavate toodete ohutus, on hädavajalik identifitseerida ja määratleda selgelt 
üksikute osapoolte kohustused ja rollid.

Muudatusettepanek 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile anda ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused võtta vastu õigusakte selliste 
toodete kohta, millele ei ole nende madala 
riskitaseme tõttu vaja märkida tootja ega 
importija nime ja aadressi, ning tervisele 
ja ohutusele võimalikku tõsist ohtu 
kujutavate toodete identifitseerimise ja 
jälgitavuse kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 110
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile anda ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused võtta vastu õigusakte selliste 
toodete kohta, millele ei ole nende madala 
riskitaseme tõttu vaja märkida tootja ega 
importija nime ja aadressi, ning tervisele ja 
ohutusele võimalikku tõsist ohtu kujutavate 
toodete identifitseerimise ja jälgitavuse 
kohta. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 

(29) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile anda ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused võtta vastu õigusakte selliste 
toodete kohta, millele ei ole nende madala 
riskitaseme tõttu vaja märkida tootja ega 
importija nime ja aadressi, ning tervisele ja 
ohutusele võimalikku tõsist ohtu kujutavate 
toodete identifitseerimise ja jälgitavuse 
kohta. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 
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asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, kaasates eelkõige 
tarbijakaitseorganisatsioone. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisese Reguleerimisese ja eesmärk

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud.

Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine, 
säilitades samas tervisekaitse, ohutuse ja 
tarbijakaitse kõrge taseme.
Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sätestatakse sõnaselgelt määruse eesmärk, sidudes selle tihedalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 114.

Muudatusettepanek 113
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud.

Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis on Euroopa Liidu turule lastud 
või turul kättesaadavaks tehtud, ja selle 
põhieesmärk on tagada, et turul 
kättesaadavad tooted on tarbijatele 
ohutud.

Or. es

Muudatusettepanek 114
Raffaele Baldassarre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tarbijad võivad neid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt 
kasutada, isegi kui need ei ole ette nähtud 
tarbijatele;

(b) tarbijad võivad neid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt 
kasutada, isegi kui need ei ole ette nähtud 
tarbijatele; tarbijad ei kasuta tõenäoliselt 
tooteid, kui need on mõistlikult 
eeldatavatel tingimustel mõeldud 
kasutamiseks ainult professionaalidele 
ning sellistena sõnaselgelt märgistatud ja 
esitletavad;

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek aitaks tagada väga vajalikku õiguskindlust professionaalidele 
mõeldud toodete tootjate jaoks, kes on ohutusteabes ja kasutusjuhendis selgelt öelnud, et 
tooted on mõeldud kasutamiseks professionaalidele ja ettenähtud tingimustes, näiteks 
kasutamiseks koolitatud täiskasvanute poolt nende tööandja järelevalve all. Näiteks võiks see 
hõlmata professionaalidele mõeldud tööriistu või paigaldusseadmeid, mis ei olnudki kunagi 
mõeldud müügiks jaekauplustes või mida lubab tootja esitleda ainult eritingimustel.

Muudatusettepanek 115
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tarbijad võivad neid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt 
kasutada, isegi kui need ei ole ette nähtud 
tarbijatele;

(b) mõistlikult eeldatavate tingimuste 
korral on tõenäoline, et tarbijad neid 
kasutavad, isegi kui need ei ole turule 
laskmisel ette nähtud tarbijatele;

Or. de

Selgitus

Puudutab eelkõige saksakeelset versiooni: tuleks selgemalt sõnastada, et ettepaneku artikli 2
lõike 1 punkti b eesmärk on üksnes sätestada, et tooted, mida mõistlikult eeldatavate 
tingimuste korral kasutavad ka tarbijad, kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Siinkohal ei 
ole eesmärk reguleerida toodete nõuetele mittevastavat kasutamist tarbijate poolt.

Muudatusettepanek 116
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbijad puutuvad nendega kokku 
neile osutatavate teenuste käigus.

(c) neid pakutakse tarbijatele teenuste
osutamise käigus olenemata sellest, kas 
tarbija toodet ise kasutab.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mida tuleb enne kasutamist 
parandada või uuendada, kui need tooted 
on sellisena turul kättesaadavaks tehtud.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mida tuleb enne kasutamist 
parandada või uuendada, kui need tooted 
on sellisena turul kättesaadavaks tehtud 
ega kasutatud toodete suhtes, mis on 
lastud algselt turule enne käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida õigusakti tagasiulatuvat kehtivust kasutatud toodete suhtes.

Muudatusettepanek 118
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimtervishoius või veterinaarias 
kasutatavad ravimid;

(a) inimtervishoius või veterinaarias 
kasutatavad ravimid ja meditsiiniseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud 
materjalid ja esemed, niivõrd kui nende 
toodetega seotud ohud on reguleeritud 
määrusega (EÜ) nr 1935/2004 või mõne 
muu toidu suhtes kohaldatava ELi 
õigusaktiga;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna need tooted kuuluvad ühtlustamismääruse ((EÜ) nr 1935/2004) kohaldamisalasse, oleks 
sidusam, kui neid reguleeriksid artikli 2 lõike 4 sätted, samamoodi nagu teisi tooteid, mille 
suhtes kehtivad ühtlustatud erieeskirjad, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja ohutust. 
Lisaks tähendaks nende toodete reguleerimisalast täiesti väljajätmine seda, et ettevõtjad 
vabastatakse teavitamiskohustustest, eelkõige toote päritolu kohta.

Muudatusettepanek 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) meditsiiniseadmed vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta, direktiivile 
90/385/EMÜ aktiivsete siirdatavate 
meditsiiniseadmete kohta ja direktiivile 
98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro
diagnostikavahendite kohta;

Or. de

Selgitus

Viited seni veel kehtivatele direktiividele tuleb kohandada vastavalt praegu arutuse all olevale 
ja veel vastu võtmata ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust 
(EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009, ning vastavalt ettepanekule võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta.
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Muudatusettepanek 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) ehitustooted vastavalt 9. märtsi 
2011. aasta määrusele (EL) nr 305/2011;

Or. de

Selgitus

Ehitustoodete uus regulatsioon ei ole nõutav ega vajalik, need on automaatselt vastavate 
määrustega hõlmatud.

Muudatusettepanek 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teenuseosutaja juhitavad vahendid, 
millel tarbijad neile osutatava teenuse 
käigus sõidavad või reisivad;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 123
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) 2011. aasta märtsi määruse (EL) 
nr 305/2011 põhised ehitustooted.
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Or. en

Muudatusettepanek 124
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

4. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende alusel 
kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 125
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides kehtestatud 
ohutusnõudeid, mis on mõeldud inimeste 
tervise ja ohutuse kaitseks, või õigusakte, 
milles on sätestatud nende toodete suhtes 
kohaldatavad nõuded, mis on mõeldud 
inimeste tervise ja ohutuse kaitseks, või 
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nende kehtestamise viis.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

4. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende alusel 
kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

Or. en

Selgitus

Üks käesoleva määruse eesmärke on lihtsustamine. Seda ei saavutata, kui uus ettepanek 
dubleerib meetmeid, mida käsitletakse juba olemasolevates ühtlustamisõigusaktides, milles 
sätestatakse toodete ohutuse suhtes konkreetsemad nõuded. Komisjoni selline lähenemisviis 
tekitab segadust selles suhtes, mida tuleb kohaldada, ning suurendab seega kulusid ettevõtjate 
jaoks.

Muudatusettepanek 127
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

4. Määruse III peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks, ja II peatükki kohaldatakse 
täiendavalt nendes aspektides, mida ei ole
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käesolevas õigusaktis arvesse võetud.

Or. es

Selgitus

Mõlemaid ettepanekuid (sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete ja ohtlike erimaterjalide 
kohta) kooskõlastatakse määrusega 765/08 ja otsusega 768/08. Samamoodi nagu 
turujärelevalve on sätestatud ühes õigusaktis, soovime ka, et miinimumnõuded ettevõtjatele 
oleksid sätestatud ühes tekstis. See muudab turujärelevalveasutuste töö lihtsamaks ja 
kergemaks. Praegu vaadatakse teatud eridirektiive läbi ja kui mõne toote puhul on toote 
omaduste tõttu vajalikud mõned konkreetsed täpsustused, siis sätestatakse need nendes 
direktiivides.

Muudatusettepanek 128
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus-, hooldus-, 
koolitus- ja järelevalvenõudeid, ei 
põhjusta ohtu või põhjustab toote 
kasutusele vastavalt minimaalset ohtu, ning 
mida loetakse aktsepteeritavaks ning 
inimeste tervise ja ohutuse kaitse kõrgele 
tasemele vastavaks;

Or. en

Selgitus

Toote ohutust hinnates tuleks võtta piisavalt arvesse pereliikmete, teenuseosutajate või 
tööandjate jaoks kehtivaid järelevalve- või koolituskohustusi.

Muudatusettepanek 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga ehtne toode, mis 
tavaliste või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

Or. de

Selgitus

Võltsitud tooted võivad kätkeda märkimisväärseid ohutus- ja terviseriske, seetõttu peaks 
ohutu toote määratlus hõlmama ka selle ehtsust.

Muudatusettepanek 130
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga ehtne toode, mis 
tavaliste või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

Or. fr
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Selgitus

Ehtsus on ohutuse tagaja tarbija jaoks, see aitab tagada toote päritolu ja nõuetele vastavuse 
ning peaks seega olema toodete ohutuse hindamise kriteeriumide lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 131
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis on 
kooskõlas liidu tervisekaitset ja ohutust 
käsitlevate ühtlustamisõigusaktidega. 
Selliste õigusaktide puudumise korral 
tähendab see iga toodet, mis tavaliste või 
mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

Or. en

Selgitus

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.
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Muudatusettepanek 132
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „tootemudel” – erinevatena 
käsitletavad tooted, millel on identsed või 
sarnased olulised omadused ning millel 
võivad olla erinevused, mis ei mõjuta 
nende ohutuse taset, välja arvatud juhul, 
kui tootja või importija tõestab 
vastupidist;

Or. en

Selgitus

Mudeli mõiste on turujärelevalveasutuste töö alus. Katsetamist ja järelevalvet tehakse 
mudelite kaupa. Paljud turuosalised aga ei identifitseeri mudeleid või korrutavad nad 
mudelite arvu toodete puhul, mis on tegelikult sarnased, mis kahjustab 
turujärelevalveasutuste tööd ning takistab neil kontrollide tegemist, kuna suurendab oluliselt 
kontrollide jaoks vajalike vahendite hulka.

Muudatusettepanek 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „tootemudel” – erinevatena 
käsitletavad tooted, kuigi neil on identsed 
või sarnased olulised omadused ning 
erinevused, mis ei mõjuta nende ohutuse 
taset, välja arvatud juhul, kui tootja või 
importija tõestab vastupidist;

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „ohtlik toode” – iga toode, mis ei ole 
ohutu punkti 1 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Raffaele Baldassarre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „tootemudel” – tooted, mida loetakse 
erinevateks, sest neil on identsed või 
sarnased olulised omadused ning 
võimalikud erinevused, mis ei mõjuta 
kuidagi nende ohutuse taset juhul, kui 
tootja või importija ei ole tõendanud 
vastupidist;

Or. it

Selgitus

Tuleb selgitada, et levitaja ei saa kontrollida nende omaduste tõesust, vaid ainult nende 
olemasolu.

Muudatusettepanek 136
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) „tootemudel” – erinevatena 
käsitletavad tooted, millel on identsed või 
sarnased olulised omadused ning millel 
võivad olla erinevused, mis ei mõjuta 
nende ohutuse taset, välja arvatud juhul, 
kui tootja või importija tõestab 
vastupidist;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Josef Weidenholzer

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 turul 
äritegevuse käigus kas toote levitamiseks, 
tarbimiseks või kasutamiseks; siia alla 
kuuluvad ka kõik kaugmüügi vormid;

Or. de

Muudatusettepanek 138
Josef Weidenholzer

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 turul kättesaadavaks tegemine; siia 
alla kuuluvad ka kõik kaugmüügi vormid;

Or. de
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Muudatusettepanek 139
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „tõsist ohtu kujutav toode” – toode, 
mis kujutab kiireloomulist sekkumist ja 
järelkontrolli nõudvat ohtu, kaasa arvatud 
juhtudel, mil mõju ei pruugi kohe 
ilmneda, samuti iga toode, mis ei vasta 
ühtlustamisõigusaktides määratletud 
olulistele nõuetele, ning toode, mis ei 
vasta komisjoni poolt 
standardiorganisatsioonile antud volituste 
raames määratletud üldisele 
ohutusnõudele;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) „tootemudelid” – tooted, mida 
käsitletakse erinevatena, omades identseid 
või sarnaseid olulisi omadusi. Erinevuste 
olemasolul ei tohiks need mõjutada 
ohutuse taset;

Or. en

Selgitus

Katsetamist ja järelevalvet tehakse mudelite kaupa. Paljud turuosalised aga ei identifitseeri 
mudeleid või korrutavad nad mudelite arvu toodete puhul, mis on tegelikult sarnased, mis 
kahjustab turujärelevalveasutuste tööd ning takistab neil kontrollide tegemist, kuna 
suurendab oluliselt kontrollide jaoks vajalike vahendite hulka.
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Muudatusettepanek 141
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete 
turustamise tingimusi. Sellega 
määratletakse olulised nõuded, millele 
tooted peavad vastama, et neid võiks 
Euroopa turule lasta;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „haavatavad tarbijad” – inimesed, 
kellel on raskusi olulise tarbijateabe 
kättesaamise ja mõistmisega või kes on 
oma vaimse, füüsilise või psühholoogilise 
puude tõttu ohutusriskile avatumad ja 
vajavad seetõttu erikaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
eeldatakse, et toode vastab artiklis 4 

Käesoleva määruse kohaldamisel 
eeldatakse, et toode on ohutu järgmistel 
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sätestatud üldisele ohutusnõudele
järgmistel juhtudel:

juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 144
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ohtude osas, mis on hõlmatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks sätestatud nõuetega – juhul, kui 
toode vastab nimetatud nõuetele;

välja jäetud

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 145
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ohtude osas, mis on hõlmatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks sätestatud nõuetega – juhul, kui 
toode vastab nimetatud nõuetele;

(a) ohtude osas, mis on hõlmatud inimeste 
tervise ja ohutuse kaitseks sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega – juhul, kui 
toode vastab liidu sellistes õigusaktides või 
nende kohaselt kehtestatud nõuetele;
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt sätestatud nõuded, kuid mis on 
hõlmatud Euroopa standarditega – juhul, 
kui toode vastab asjakohastele Euroopa 
standarditele või nende osadele, mille 
viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas
kooskõlas artiklitega 16 ja 17;

(b) ohtude osas, mis on hõlmatud Euroopa 
standarditega – juhul, kui toode vastab 
asjakohastele Euroopa standarditele või 
nende osadele, mille viited on avaldatud 
Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas 
artiklitega 16 ja 17;

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 147
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt 
sätestatud nõuded, kuid mis on hõlmatud 
Euroopa standarditega – juhul, kui toode 
vastab asjakohastele Euroopa standarditele 

(b) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt 
sätestatud nõuded, kuid mis on hõlmatud 
Euroopa standarditega – juhul, kui toode 
vastab asjakohastele Euroopa standarditele 
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või nende osadele, mille viited on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas artiklitega 16 ja 17;

või nende osadele, mille viited on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas artiklitega 16 ja 17, ja vajaduse 
korral, kui toode vastab selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud täiendavatele 
tervishoiu- ja ohutuseeskirjadele, kus 
toode tehakse turul kättesaadavaks;

Or. fr

Selgitus

Teatud juhtudel saab toote puhul, mis vastab kõikidele või osadele asjaomastele Euroopa 
õigusnormidele, eeldada, et toode on ohutu, üksnes juhul, kui toode vastab ka kooskõlas 
aluslepinguga vastu võetud riiklikele ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek 148
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt sätestatud nõuded ja ka punktis b 
nimetatud Euroopa standardid, kuid mis on 
hõlmatud selle liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud tervise- ja ohutusnõuetega, kus 
toode on turul kättesaadavaks tehtud –
juhul, kui toode vastab nimetatud riiklikele 
nõuetele.

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis b nimetatud Euroopa standardid, 
kuid mis on hõlmatud selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuetega, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud – juhul, kui toode 
vastab nimetatud riiklikele nõuetele.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.
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Muudatusettepanek 149
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt 
sätestatud nõuded ja ka punktis b 
nimetatud Euroopa standardid, kuid mis on 
hõlmatud selle liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud tervise- ja ohutusnõuetega, kus 
toode on turul kättesaadavaks tehtud –
juhul, kui toode vastab nimetatud riiklikele 
nõuetele.

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt 
sätestatud nõuded ja ka punktis b 
nimetatud Euroopa standardid, kuid mis on 
hõlmatud selle liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud tervise- ja ohutusnõuetega, kus 
toode on turul kättesaadavaks tehtud –
juhul, kui toode vastab nimetatud riiklikele 
eeskirjadele, tingimusel, et need on 
kooskõlas liidu õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja, kes laseb turule toote, mis ei ole 
esimeses lõigus nimetatud juhtudega 
hõlmatud, peab nõudmise korral esitama 
turujärelevalveasutustele ja igale 
ettevõtjale, kellele tooteid levitatakse, 
tõendid toote ohutuse kohta. Käesoleva 
nõude täitmata jätmise korral tuleb toode 
turult tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Nagu üldises tooteohutuse direktiivis on juba sätestatud toodete kohta, mis ei vasta 
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ühtlustatud standardile, siseriiklikule või ühtlustatud õigusaktile, peaks tõendamiskohustus 
olema ettevõtjatel. On väga oluline täpsustada selle põhimõtte tähendust käesolevas määruses 
eriti ajal, mil turujärelevalveasutused on hädas vajalikul tasemel tegutsemiseks vahendite 
leidmisega.

Muudatusettepanek 151
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutuse eeldus ei vabasta 
turujärelevalveasutusi kohustusest teha 
kõik toimingud vastavalt 
turujärelevalvemäärusele, kui on uusi 
tõendeid, et vaatamata sellele nõuetele 
vastavusele või eeskirjade täitmisele 
kujutab toode endast siiski ohtu.

Or. es

Muudatusettepanek 152
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Igal juhul võetakse toote ohutuse 
hindamiseks nõuetekohaselt arvesse 
ettevaatuspõhimõtet.

Or. es

Muudatusettepanek 153
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja 
c nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võetakse toote 
ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;
(b) mõju teistele toodetele, kui võib 
põhjendatult eeldada selle kasutamist 
koos teiste toodetega;
(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;
(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;
(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks 
pidada.
Kõrgema ohutustaseme saavutamise 
võimalikkus või muude, madalama 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

Or. en

(vt direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõige 3)

Selgitus

Kehtiv tarbijatele mõeldud toodete ohutusnõuetele vastavuse hindamise süsteem (mis on väga 
hästi toiminud) tuleks säilitada. Uusi elemente, mis võiksid ettevõtjate ja täitevasutuste seas 
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segadust tekitada, võiks kaaluda vabatahtlikkuse alusel, et luua õiguskindlust. Seetõttu tuleks 
muuta artikli 6 lõigete 1 ja 2 järjekorda ja uues lõikes 2 peaks kasutama sõnastust „võib”.

Muudatusettepanek 154
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui puuduvad artikli 5 punktides b ja 
c nimetatud Euroopa standardid või selle 
liikmesriigi õigusaktides sätestatud 
tervise- ja ohutusnõuded, kus toode on 
turul kättesaadavaks tehtud, võetakse 
toote üldisele ohutuse nõudele vastavuse 
hindamisel eelkõige arvesse järgmisi 
kriteeriume, kui need on olemas:
(a) vabatahtlikud siseriiklikud standardid, 
millega võetakse üle asjaomaseid 
Euroopa
standardeid, millele ei osutata artikli 5 
punktis b;
(b) standardid, mis on koostatud selles 
liikmesriigis, kus
toodet turustatakse;
(c) komisjoni soovitused, milles antakse 
suuniseid
tooteohutuse hindamise kohta;
(d) kõnealuses sektoris toodete ohutuse 
suhtes kehtivad head
toimimistavad;
(e) tehnika ja tehnoloogia tase.

Or. en

(vt direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõige 3 ning sama autori muudatusettepanekud artikli 6 
lõigete 1 ja 2 ning artiklite 2 ja 5 kohta)
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Selgitus

Kehtiv tarbijatele mõeldud toodete ohutusnõuetele vastavuse hindamise süsteem (mis on väga 
hästi toiminud) tuleks säilitada. Uusi elemente, mis võiksid ettevõtjate ja täitevasutuste seas 
segadust tekitada, võiks kaaluda vabatahtlikkuse alusel, et luua õiguskindlust. Seetõttu tuleks 
muuta artikli 6 lõigete 1 ja 2 järjekorda ja uues lõikes 2 peaks kasutama sõnastust „võib”.

Muudatusettepanek 155
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja c 
nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võetakse toote
ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
järgmisi kriteeriume:

Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja c 
nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, viiakse enne toote
turul kättesaadavaks tegemist läbi ohutuse
hindamine, mille aluseks võetakse 
järgmised kriteeriumid:

Or. de

Muudatusettepanek 156
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja c 
nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võetakse toote 
ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
järgmisi kriteeriume:

Toote ohutuse hindamisel võetakse 
arvesse järgmisi kriteeriume, kui need ei 
sisaldu juba artikli 5 punktides a, b ja
c nimetatud ELi ühtlustamisõigusaktides,
Euroopa standardites või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja
ohutusnõuetes, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud:
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Or. es

Selgitus

Kõik punktides a–e sätestatud aspektid on üldised, mida tuleb toote ohutuse hindamisel 
arvesse võtta, ja mitte kõik ei ole sätestatud paljudes ELi ja riiklikes eriõigusaktides, mistõttu 
teeme ettepaneku kohaldada neid nõudeid kõikide ühtlustatud või ühtlustamata toodete 
suhtes, põhiliselt punktis e sätestatud nõudeid, mis tulenevad üldsättest (direktiiv 
37/387/EMÜ) kõikide toodete suhtes (direktiiv, mis tunnistatakse kehtetuks).

Muudatusettepanek 157
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuseid kriteeriume peavad arvesse 
võtma kõik ettevõtjad kogu tootmis- ja 
väärtusahela jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Constance Le Grip

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning hooldamisjuhendid;

(a) toote omadused, sealhulgas selle 
ehtsus, koostis, pakend ning 
kokkupanemis- ja vajaduse korral 
seadistus- ning hooldamisjuhendid;

Or. fr

Selgitus

Ehtsus on ohutuse tagaja tarbija jaoks, see aitab tagada toote päritolu ja nõuetele vastavuse 
ning peaks seega olema toodete ohutuse hindamise kriteeriumide lahutamatu osa.
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Muudatusettepanek 159
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;

(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta, mida võib 
esitada ka ainult jooniste või 
piktogrammidega;

Or. it

Muudatusettepanek 160
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;

(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta, mida võib 
esitada ka ainult jooniste või 
piktogrammidega;

Or. it

Muudatusettepanek 161
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, kes 
võivad toodet mõistlikult eeldatavatel 
tingimustel kasutada;
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Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid põhjenduse 13 ning artikli 16 lõike 2a (uus) kohta)

Selgitus

Haavatava tarbija mõiste hõlmab paljusid erinevaid olukordi, mida tavapärased vastutuse 
tingimused ei hõlma. Seetõttu tuleks riske haavatavatele tarbijatele hinnata kooskõlas 
tõenäosusega, et nad toodet mõistlikult eeldatavatel tingimustel kasutavad. Käesolev 
muudatusettepanek sisaldub ka sama autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 16 
lõike 2 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 162
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) tarbijagrupid, kes on toodet mõistlikult 
eeldatavatel tingimustel kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, nagu 
lapsed, eakad ja puuetega inimesed, võttes 
samal ajal arvesse konkreetsete 
tootekategooriatega seotud haavatavust;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, nagu 
lapsed, eakad ja puuetega inimesed, võttes 
samal ajal arvesse toote konkreetsetest 
riskidest tulenevat haavatavust; 

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) neid tarbijaid iseloomustavad 
tunnused, kes on toodet kasutades 
ohustatud;

Or. de

Muudatusettepanek 165
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada.

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode

– ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada;
– ei ole mänguasi, aga meenutab selgelt 
mänguasja, ja on tõenäoliselt lastele eriti 
atraktiivne.

Or. en

Selgitus

Mis tahes toode võib olla laste jaoks atraktiivne lihtsalt seetõttu, et lapsed huvituvad sageli 
asjadest, mida täiskasvanud kasutavad. Seetõttu on raske hinnata, kas toode on laste jaoks 
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atraktiivne. Seega peaks tootja kaaluma erilisi ettevaatusabinõusid/hoiatusi ainult juhul, kui 
toote välimus meenutab selgelt mänguasja.

Muudatusettepanek 166
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada.

(e) toote välimus, selle omadused ja 
pakend, eriti juhtudel, kui toode ei ole 
toiduaine, aga on sarnane toiduainega ning 
seda võib tema kuju, lõhna, värvi, 
välimuse, pakendi, märgistuse, mahu, 
suuruse või muude näitajate tõttu ekslikult 
toiduaineks pidada; eriti juhul, kui toode 
võib meelitada lapsi kasutama seda viisil, 
mis kujutab riski nende tervisele ja 
ohutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada.

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada,
või kui toode on lastele atraktiivne oma 
järgmiste omaduste poolest: kuju, 
kaunistused, lõhn, heli, liikumine jne.

Or. es
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Selgitus

Tehakse ettepanek lisada punkti e lastele atraktiivsed tooted, mis võivad omaduste poolest 
olla lastele ohtlikud (näiteks lastele atraktiivsed toiduaine kuju ja lõhnaga kustutuskummid, 
pulgakommikujulised mikrofonid, lambid, ahjud, niisutid, putukatõrjevahendid, 
jäätisemasinad, rösterid, võileivagrillid jms).

Muudatusettepanek 168
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgema ohutustaseme saavutamise 
võimalikkus või muude, madalama 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 169
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel tuleb toote 
ohutust hinnates võimaluse korral võtta 
arvesse eriti järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

(a) tehnika ja tehnoloogia tase;
(b) muud Euroopa standardid kui need, 
mille viited on artiklite 16 ja 17 kohaselt 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;
(c) rahvusvahelised standardid;
(d) rahvusvahelised lepingud;
(e) komisjoni soovitused või suunised 
toote ohutuse hindamiseks;
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(f) selles liikmesriigis koostatud 
standardid, kus toode on kättesaadavaks 
tehtud;
(g) kõnealuses sektoris toodete ohutuse 
suhtes kehtivad head toimimistavad;
(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et kehtiv tarbijatele mõeldud toodete ohutusnõuetele vastavuse hindamise 
süsteem (mis on väga hästi toiminud) säilitatakse. Uusi elemente, mis võiksid ettevõtjate ja 
täitevasutuste seas segadust tekitada, võiks kaaluda vabatahtlikkuse alusel, et luua 
õiguskindlust. Seetõttu tuleks muuta artikli 6 lõigete 1 ja 2 järjekorda ja uues lõikes 2 peaks 
kasutama sõnastust „võib”.

Muudatusettepanek 170
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks lõikes 1 loetletud elementidele 
võib toote ohutust hinnates võimaluse 
korral võtta arvesse eelkõige järgmisi 
toodete ja nende kasutusega seotud 
kriteeriume:
(a) toote omadused, sealhulgas ehtsus, 
koostis, pakend ning kokkupanemis- ja 
vajaduse korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;
(b) mõju teistele toodetele, kui võib 
põhjendatult eeldada selle kasutamist 
koos teiste toodetega;
(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;
(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, kes 
võivad toodet mõistlikult eeldatavatel 
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tingimustel kasutada;
(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks 
pidada.
Kõrgema ohutustaseme saavutamise 
võimalikkus või muude, madalama 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 6 lõike 1, lõike 1a (uus) ja lõike 2 kohta)

Selgitus

Uusi elemente, mis võiksid ettevõtjate ja täitevasutuste seas segadust tekitada, võiks kaaluda 
vabatahtlikkuse alusel, et luua õiguskindlust. Seetõttu tuleks muuta artikli 6 lõigete 1 ja 2 
järjekorda ja uues lõikes 2 peaks kasutama sõnastust „võib”. Lisaks pakutavatele 
kriteeriumidele peaks olema võimalik võtta arvesse ka toodete ehtsust, kuna paljud 
võltstooted on ohtlikud.

Muudatusettepanek 171
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehnika ja tehnoloogia tase; välja jäetud

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi tehnika ja tehnoloogia taset on oluline arvesse võtta, ei tohiks see 
olla esimene arvessevõetav kriteerium. Tehnika uusima tasemega saavutatakse üldjuhul 
kõrgem ohutuse tase. Toodet võib siiski pidada ohutuks ka juhul, kui turul on saadaval ka 
veelgi kõrgemate ohutusstandarditega tooteid. Käesolev muudatusettepanek sisaldub ka sama 
autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.
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Muudatusettepanek 172
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehnika ja tehnoloogia tase; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada, et toodete ohutuse hindamise kriteeriumeid praktikas rakendatakse, peavad 
need olema objektiivsed ja tootjate käsutuses. Praegune teadmiste ja tehnika tase ning 
tarbijate õiguspärased ohutusalased ootused neid tingimusi ei täida.

Muudatusettepanek 173
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nõuded, mis esitatakse 
standardimistaotluse raames vastavalt 
artikli 16 lõikele 1;

Or. de

Muudatusettepanek 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ettevaatuspõhimõte; 
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Or. it

Muudatusettepanek 175
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) standardimisvolitustes esitatud 
põhinõuded vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 16;

Or. fr

Selgitus

Standardi väljatöötamise ajal võib standardimisvolituste põhinõuete täitmise kontrollimine 
olla kasulik näitaja toote ohutuse kohta.

Muudatusettepanek 176
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teiste liikmesriikide õigusnormid;

Or. es

Muudatusettepanek 177
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) komisjoni avaldatud põhinõuded 
volituste täitmiseks vastavalt tooteohutuse 
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ülddirektiivi artikli 4 lõike 1 punktile a;

Or. es

Muudatusettepanek 178
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

See kriteerium näib suvaline ja loob ettevõtjate jaoks õiguslikku ebakindlust, kuna nad peavad 
tegema kindlaks, mis on iga toote puhul „tarbija põhjendatud ootused”, teadmata mingigi 
kindluseta, kas turujärelevalveasutused ei tõlgenda ehk seda kontseptsiooni teisiti. Käesolev 
muudatusettepanek sisaldub ka sama autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 
1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 179
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada, et toodete ohutuse hindamise kriteeriumeid praktikas rakendatakse, peavad 
need olema objektiivsed ja tootjate käsutuses. Praegune teadmiste ja tehnika tase ning 
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tarbijate õiguspärased ohutusalased ootused neid tingimusi ei täida.

Muudatusettepanek 180
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) liidu õigusaktid seoses reguleerimise 
eesmärgil kasutatavate loomkatsete 
alternatiividega, mis on esitatud 
määrustes (EÜ) nr 1907/2006, 1223/2009 
ja direktiivis nr 2010/63/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) tehnika ja tehnoloogia tase.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi tehnika ja tehnoloogia taset on oluline arvesse võtta, ei tohiks see 
olla esimene arvessevõetav kriteerium. Tehnika uusima tasemega saavutatakse üldjuhul 
kõrgem ohutuse tase. Toodet võib siiski pidada ohutuks ka juhul, kui turul on saadaval ka 
veelgi kõrgemate ohutusstandarditega tooteid. Käesolev muudatusettepanek sisaldub ka sama 
autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
CE+-märgis

CE+-märgise kinnitab ainult tootja või 
tema volitatud esindaja.
CE+-märgis kinnitatakse ainult käesoleva 
määrusega hõlmatud tarbijatele mõeldud 
toodetele ega kinnitata ühelegi muule 
tootele. CE+-märgis kinnitatakse pärast 
müüki pandud toodete juhuslikult valitud 
esindusliku valimi katsetamist 
kohtuametniku, ametiasutuse või muu iga 
liikmesriigi määratava kvalifitseeritud
isiku kontrolli all.
CE+-märgis on ainus märgis, mis 
tõendab, et toodet on katsetatud ja toote 
ohutus on kinnitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
CE+-märgis

1. CE+-märgise kinnitab ainult tootja või 
tema volitatud esindaja.
2. CE+-märgis kinnitatakse ainult 
käesoleva määrusega hõlmatud tarbijatele 
mõeldud toodetele ega kinnitata ühelegi 
muule tootele.
3. Kinnitades või lastes kinnitada CE+-
märgise, viitab tootja, et toodet katsetanud 
ja akrediteerinud asutus, kes on pädev 
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hindama konkreetse toote ohutust, on 
leidnud, et toode vastab käesoleva 
määruse ohutusnõuetele. CE+-märgis 
kinnitatakse pärast müüki pandud toodete 
juhuslikult valitud esindusliku valimi 
katsetamist kohtuametniku, ametiasutuse 
või muu iga liikmesriigi määratava 
kvalifitseeritud isiku kontrolli all. 
4. CE+-märgis on ainus märgis, mis 
tõendab, et toodet on katsetatud ja toote 
ohutus on kinnitatud.
5. Tootele on keelatud kinnitada selliseid 
märgiseid, märke või silte, mis tõenäoliselt 
eksitavad kolmandaid isikuid seoses CE+-
märgise tähenduse või vormiga. Muid 
märgiseid võib kinnitada tootele 
tingimusel, et sellega ei halvendata CE+-
märgise nähtavust, loetavust ja tähendust.
6. Liikmesriigid tagavad CE+-märgise 
korra õige rakendamise ja võtavad 
märgise mittenõuetekohase kasutamise 
korral asjakohaseid meetmeid. 
Liikmesriigid sätestavad ka rikkumiste 
korral kohaldatavad karistused, mis 
võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete 
rikkumiste eest. Need karistused on 
proportsionaalsed rikkumise raskusega ja 
pakuvad tõhusat kaitset väärkasutuse eest.

Or. en

Selgitus

Enamik ELis müüdud nõuetele mittevastavatest tulemasinate mudelitest kannavad kolmanda 
osapoole katsetamise alusel saadud vastavussertifikaate. Seda seetõttu, et kui sõltumatu 
kolmas osapool ei osale valimi kokkupanekul, saavad tootjad lasta teha katseid 
ettevalmistatud valimil, mis ei esinda seda, mida nad tegelikult müüvad, saades 
vastavussertifikaate toodetele, mida ei ole kontrollitud. See on eksitav ja kujutab endast 
tarbijate ohutusele reaalset riski.

Muudatusettepanek 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. de

Selgitus

Kohustuslik päritolumärgis ei anna tarbijale lisandväärtust ja tekitab tarbetut segadust.
Senised regulatsioonid on selle eest hoolt kandnud, et tarbijate ohutus on tagatud. Lisaks 
tekitab kohustuslik päritolumärgis tarbetut uut bürokraatiat, mille all kannatavad eelkõige 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Muudatusettepanek 185
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 



PE516.922v03-00 64/153 AM\1003186ET.doc

ET

võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.
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Or. en

Selgitus

Tarbijatele mõeldud toodete päritolu märkimise nõuet ei ole mõju hindamises käsitletud, 
samuti ei hõlma seda uus õigusraamistik. See ei parandaks tarbija ohutust ega toote 
jälgitavust, mis tagatakse juba muudel viisidel ühtlustatud õigusaktide ja tarbijatele mõeldud 
toodete ohutuse määruse abil. Samuti eksitaks see selliste toodete tarbijaid, mis tulevad 
keerukast ülemaailmsest tarneahelast. Lisaks oleks selle nõude rakendamine ka ettevõtjatele 
ja ametiasutustele kulukas.

Muudatusettepanek 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. de

Selgitus

Kohustuslik viide päritolule ei suurenda tooteohutust. Tootja aadress ja registreerimisnumber 
peavad olema juba praegu toodetele märgitud ja tagavad jälgitavuse. Tooteohutuse ja 
tolliseadustiku sätete sidumine tähendab asjaomaste ettevõtjate jaoks märkimisväärset aja- ja 
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rahakulu.

Muudatusettepanek 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. pl

Muudatusettepanek 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
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1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. de

Selgitus

Kohustusliku päritolumärgistuse kasutuselevõtt, sidudes selle mittesooduspäritolu käsitlevate 
tollialaste sätetega, ei olnud komisjoni eelneva mõju hindamise objekt. See ettepanek on 
lisaks võrreldav määruse ettepanekuga COM(2005) 661, mis 2013. aasta aprillis tagasi võeti.

Muudatusettepanek 190
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
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(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. pl

Muudatusettepanek 191
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote ja ka 
koostismaterjalide päritoluriigile, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis. Märgis 
paigaldatakse igal juhul tarbijale 
nähtavale ja kergesti märgatavale kohale.

Or. it

Muudatusettepanek 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis. Tootjad 
ja importijad paigaldavad ühtlasi 
toodetele koostismaterjalide 
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päritolutähise. Valmistoote päritolu 
märgitakse selgelt ja tarbijatele nähtavalt.

Or. it

Muudatusettepanek 193
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või, 
hõlmates tootmises kasutatava tooraine 
päritolu, kui toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.

Or. en

Selgitus

On oluline, et märgisel märgitud riik ei oleks „viimase majandusliku ümberkujundamise 
koht”. Vastasel korral tähendaks see, et näiteks Hiinas valmistatud Euroopa karusnahk 
kannaks silti „Päritoluriik: Hiina” ning tarbijad ei saaks teada, kus ja millistel tingimustel on 
toodetud tooraine, näiteks karusnahk.

Muudatusettepanek 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad peavad märkima 
toote päritoluriigi, et tagada toote 
jälgitavus tarneahelas. Tootjad ja 
importijad tagavad, et kõik tooted, 
sõltumata sellest, kas need pärinevad ELi 
liikmesriigist või kolmandast riigist,
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kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis. 
Levitajad peavad enne toote Euroopa 
siseturul kättesaadavaks tegemist tagama, 
et tootja või importija on märkinud 
vastavas vormis päritoluriigi.

Or. de

Muudatusettepanek 195
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote ja ka 
koostismaterjalide päritoluriigile, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

Or. it

Selgitus

Toote ohutuse hindamise põhielement on koostis. Tootel peab olema märgitud ka 
koostismaterjalide päritolu. Toodete koostismaterjalide päritolu märkimise kohustuse 
kehtestamine väärtustaks liikmesriikide VKEde tipptaset, kes just seetõttu, et puudub 
läbipaistev teave toodete ja nende koostismaterjalide päritolu kohta, kannavad majanduslikku 
kahju.

Muudatusettepanek 196
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) 
artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.

2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse nõukogu 
määruse nr XXXX/13 (millega 
kehtestatakse liidu tolliseadustik) 
artiklites 52–55, sealhulgas vastavalt 
artiklile 55 vastu võetud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.

Or. fr

Muudatusettepanek 197
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võivad 
tootjad ja importijad viidata liidule või 
konkreetsele liikmesriigile.

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võivad 
tootjad ja importijad viidata „made in ...”
etiketil liidule või konkreetsele 
liikmesriigile. Kõikidele ELi siseturul 
kättesaadavaks tehtavatele toodetele tuleb 
samuti märkida tootja nimi ja aadress.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võivad
tootjad ja importijad viidata liidule või 
konkreetsele liikmesriigile.

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis peavad
tootjad ja importijad viitama liikmesriigile.
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Or. it

Selgitus

Päritolutähis „Euroopa Liit” on liiga üldine.

Muudatusettepanek 199
Gino Trematerra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tootjatel, kes soovivad paigaldada 
päritolutähist, on lubatud seda teha ainult 
inglise keeles (märkmega „Made in 
[riik]”), kuna see on tarbijatele kergesti 
arusaadav.

Or. it

Muudatusettepanek 200
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja tagab oma toodete 
turulelaskmisel, et need on projekteeritud 
ja toodetud kooskõlas artiklis 4 sätestatud 
üldise ohutusnõudega.

1. Tootja tagab enne oma toodete 
turulelaskmist, et need on projekteeritud ja 
toodetud kooskõlas artiklis 4 sätestatud 
üldise ohutusnõudega.

Or. de

Muudatusettepanek 201
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad annavad tarbijatele piisavalt 
teavet, mis võimaldab neil hinnata toote 
tavalise ja mõistlikult eeldatava 
kasutamisega kaasnevaid ohte, kui need 
ei ole ilma asjakohaste hoiatusteta 
vahetult tajutavad, et tarbijaid oleks 
nende ohtude eest hoiatatud.
Tootjad peavad enne toote turulelaskmist 
hindama toote ohutust.

Or. es

Selgitus

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Muudatusettepanek 202
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootja tagab, et on olemas menetlused, 
millega tagatakse, et säilib seeriatoodangu
vastavus artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele.

2. Tootja tagab, et on olemas menetlused, 
millega tagatakse, et säilib toodangu
vastavus artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele, liidu ja Euroopa 
standarditele, ühtlustamisõigusaktide 
tervise- ja ohutusnõuetele ning nende 
liikmesriikide õigusaktidest tulenevatele 
tervise- ja ohutusnõuetele, kus toode on 
kavas turule lasta.

Or. de
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Muudatusettepanek 203
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootja tagab, et on olemas menetlused, 
millega tagatakse, et säilib seeriatoodangu 
vastavus artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele.

2. Tootja tagab, et on olemas menetlused, 
millega tagatakse, et säilib seeriatoodangu 
vastavus artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele.

Tootjad peavad tootepartiide kontrollide 
kohta registrit ja on nõudmise korral 
järelevalveasutuse käsutuses.

Or. es

Selgitus

RAPEXi haldamisel saadud kogemused näitavad, et turul olevad tooted ei ole ühesugused ja 
sageli juhtub, et turult võetud kolme näidise laboratoorsel katsetamisel ei ole ükski toode 
teisega ühesugune.

Muudatusettepanek 204
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootest lähtuvate võimalike ohtude 
tuvastamiseks viivad tootjad läbi sobivad 
menetlused ja selgitavad välja toote 
ohutuse ja vastavuse lõikes 2 nimetatud 
normidele; komisjonile antakse volitused 
võtta kooskõlas artikliga 20 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks aspektid, mida tootja 
peab võimalikke ohte analüüsides
kontrollima, ning samuti analüüsi vorm.

Or. de
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Muudatusettepanek 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

3. Et tagada kõrgeim tooteohutuse tase,
teeb tootja tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitseks vähemalt korra aastas juhuslikult 
valitud müüki pandud toodete esindusliku 
valimi pistelist kontrolli kohtuametniku, 
ametiasutuse või muu iga liikmesriigi 
määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli 
all, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja riigi 
kvalifitseeritud esindaja juuresolekul 
vähemalt kord aastas tarbijate tervise ja 
ohutuse kaitseks turul kättesaadavaks 
tehtud toodete juhuvalikul põhinevat 
pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja peab 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta 
ning teavitab levitajaid sellisest 
järelevalvest. Tootjad peavad samadel 
tingimustel eelkõige läbi viima katseid 
toodetega, mille kohta kehtis või kehtib 
komisjoni otsus vastavalt toodete 
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turujärelevalvet käsitleva määruse 
artiklile 12.

Or. de

Muudatusettepanek 207
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks vähemalt korra 
aastas juhuslikult valitud müüki pandud 
toodete esindusliku valimi pistelist 
kontrolli kohtuametniku, ametiasutuse või 
muu iga liikmesriigi määratava 
kvalifitseeritud isiku kontrolli all, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest.

Eelkõige teevad tootjad samadel 
tingimustel katseid toodetega, mille suhtes 
kohaldatakse või on kohaldatud toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
artikli 12 alusel tehtud komisjoni otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks vähemalt korra 
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kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

aastas juhuslikult valitud müüki pandud 
toodete esindusliku valimi pistelist 
kontrolli kohtuametniku, ametiasutuse või 
muu iga liikmesriigi määratava 
kvalifitseeritud isiku kontrolli all, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest. Eelkõige 
teevad tootjad samadel tingimustel katseid 
toodetega, mille suhtes kohaldatakse või 
on kohaldatud toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse artikli 12 alusel tehtud 
komisjoni otsust.

Or. en

Selgitus

Sama põhjendus kui artiklil 6 a (uus).

Muudatusettepanek 209
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

3. Tootja teeb tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitseks turul kättesaadavaks tehtud 
toodete pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja 
peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest. See teave 
peab olema järelevalveasutuse nõudmise 
korral tema käsutuses.

Or. es

Selgitus

See on väga oluline, kui ametiasutused saavad kaebuse toote kohta ja soovitakse teada, kas 
tootja on saanud samasuguseid kaebusi ja kuidas ta on toiminud.
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Muudatusettepanek 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete 
kohtuametniku või muu iga liikmesriigi 
määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli 
all valitud esindusliku valimi pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada turule lastud toodete pistelise kontrolli 
usaldusväärsust, kui tooteid nähakse võimalike riskide allikatena. Valimite esinduslikkus 
tagatakse seeläbi, et need valib kolmas isik (kohtuametnik või liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste määratud isik).

Muudatusettepanek 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui turul kättesaadavaks tehtud 
toodete suhtes on kohaldatud [toodete 
turujärelevalve määruse] artikli 12 alusel 
tehtud komisjoni otsust, kontrollivad 
tootjad või asjakohasel juhul importijad 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitseks 
vähemalt kord aastas pisteliselt turul 
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kättesaadavaks tehtud toodete 
kohtuametniku või iga liikmesriigi 
määratud mis tahes kvalifitseeritud isiku 
kontrolli all valitud esinduslikku valimit.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku mõte on kehtestada tootjatele (või kolmandas riigis asutatud 
tootjate puhul importijatele) kohustuslik pisteline kontroll seoses toodetega, mille suhtes on 
tehtud toodete turujärelevalve määruse artikli 12 kohane otsus (tõsist ohtu kujutavad tooted, 
mille puhul on õigustatud liidu meetmete rakendamine). Sellist pistelist kontrolli tuleks teha 
vähemalt kord aastas.

Muudatusettepanek 212
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline 
dokumentatsioon peab võimaluse korral 
sisaldama järgmist:

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja toodete 
kategooriate kohta tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline 
dokumentatsioon peab võimaluse korral 
sisaldama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 213
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline
dokumentatsioon peab võimaluse korral 

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline 
dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:
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sisaldama järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 214
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline 
dokumentatsioon peab võimaluse korral 
sisaldama järgmist:

Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. 
Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama 
järgmist:

Or. es

Muudatusettepanek 215
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote üldine kirjeldus ja toote hindamise 
seisukohalt olulised omadused;

(a) toote kategooria üldine kirjeldus ja 
ohutuse hindamise seisukohalt olulised 
omadused;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote üldine kirjeldus ja toote hindamise 
seisukohalt olulised omadused;

(a) toote üldine kirjeldus, mis näitab 
selgelt, et dokumentatsioon kuulub selle 
toote juurde, ja toote hindamise 
seisukohalt olulised omadused;

Or. es

Muudatusettepanek 217
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootja nimi ja aadress.
Tehniline dokumentatsioon esitatakse 
selle liikmesriigi riigikeeles, kus toodet 
turustatakse, või keeles, mis on 
vastuvõetav turujärelevalveasutusele, kes 
dokumentatsiooni nõuab;

Or. es

Selgitus

Tugevdatakse toote jälgitavust. Tekst on üle võetud kosmeetikatoodete määruse 1223/2009 
artikli 11 lõike 2 punktist a.

Muudatusettepanek 218
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootega seotud võimalike ohtude ja 
nende ohtude kõrvaldamiseks või 
leevendamiseks rakendatud abinõude 
analüüs, sealhulgas tootja poolt või tema 

(b) tootekategooriaga seotud võimalike 
ohtude ja nende ohtude kõrvaldamiseks või 
leevendamiseks rakendatud abinõude 
analüüs, sealhulgas tootja poolt või tema 
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nimel tehtud katsete tulemused; nimel tehtud katsete tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootega seotud võimalike ohtude ja 
nende ohtude kõrvaldamiseks või 
leevendamiseks rakendatud abinõude 
analüüs, sealhulgas tootja poolt või tema 
nimel tehtud katsete tulemused;

(b) tootega seotud võimalike ohtude 
vastavalt [lõige 2 a]* ja nende ohtude 
kõrvaldamiseks või leevendamiseks 
rakendatud abinõude analüüs, sealhulgas 
tootja poolt või tema nimel tehtud katsete 
tulemused;

__________________
* Lisada lõige, mis vastab Josef 
Weidenholzeri muudatusettepanekule 16 
seoses artikli 8 lõikega 2 a (uus).

Or. de

Muudatusettepanek 220
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võimaluse korral artiklis 4 sätestatud 
üldise ohutusnõude täitmiseks rakendatud 
Euroopa standardite loetelu, mis on 
nimetatud artikli 5 punktis b, või artikli 5 
punktis c nimetatud tervise- ja 
ohutusnõuete loetelu, mis on sätestatud 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus toode
on turul kättesaadavaks tehtud, või artikli 6 
lõikes 2 nimetatud muude kriteeriumide 
loetelu.

(c) võimaluse korral artiklis 4 sätestatud 
üldise ohutusnõude täitmiseks rakendatud 
Euroopa standardite loetelu, mis on 
nimetatud artikli 5 punktis b, või artikli 5 
punktis c nimetatud tervise- ja 
ohutusnõuete loetelu, mis on sätestatud 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus tooted
on turul kättesaadavaks tehtud, või artikli 6 
lõikes 2 nimetatud muude kriteeriumide 
loetelu.
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Or. en

Muudatusettepanek 221
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Kui toodet ei turusta tootja, siis 
tootja nimi, registreeritud kaubanimi või 
registreeritud kaubamärk ja 
kontaktaadress.

Or. en

Selgitus

Kui väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress peaks imporditaval tootel näha olema, oleks 
see teave importija konkurentidele ja äriklientidele teada, mille tagajärjel saaksid viimased 
tulevikus vastavast importijast mööda minna ja hankida otse ELi-väliselt tootjalt. See 
heidutaks VKEsid importimast ja tooks kaasa konkurentsi olulisel määral kahjustamise. 
Seetõttu soovitatakse lisada kõnealune teave tehnilistesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek 222
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõni esimese lõigu punktis c 
nimetatud Euroopa standarditest, tervise-
või ohutusnõuetest või muudest 
kriteeriumidest on kohaldatud ainult 
osaliselt, siis tuleb need kohaldatud osad 
ära märkida.

Kui mõni esimese lõigu punktis c 
nimetatud Euroopa standarditest, tervise-
või ohutusnõuetest või muudest 
kriteeriumidest on kohaldatud ainult 
osaliselt, siis tuleb need kohaldatud osad 
ära märkida ja vajaduse korral täpsustada,
kuidas on võetud arvesse ohte, mida 
kujutavad need kohaldamata jäetud osad.

Or. fr
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Selgitus

Kui tootjad otsustavad kohaldada standardit või tervishoiu- või ohutuseeskirja vaid osaliselt, 
peavad nad täpsustama, kuidas nad on otsustanud reageerida teistele standardi alla 
kuuluvatele ohtudele.

Muudatusettepanek 223
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral selle neile elektroonilisel 
või muul kujul kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral selle neile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Jürgen Creutzmann



AM\1003186ET.doc 85/153 PE516.922v03-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

5. Tootja teeb tehnilise dokumentatsiooni 
asjakohased osad viie aasta jooksul pärast 
toote turule laskmist 
turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral neile elektroonilisel või 
füüsilisel kujul kättesaadavaks.

Tehniline dokumentatsioon ei pea asuma 
liidu territooriumil ega olema 
käegakatsutaval kujul püsivalt 
kättesaadav. Seda peab siiski olema 
võimalik mõistliku aja jooksul kokku 
panna ja kättesaadavaks teha.

Or. en

(vt otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R2 lõige 9 ja artikli R4 lõige 9, direktiivi 2006/42/EÜ VII 
lisa A osa punkt 2, EÜ suunised direktiivi 2006/95/EÜ kohaldamise kohta ja sama autori 

muudatusettepanek artikli 10 lõike 8 kohta)

Selgitus

Tootjad peaksid olema kohustatud koostama tarbijatele mõeldud ühtlustamata toodete 
tehnilised kirjeldused ainult põhjendatud taotluse korral, kuna üldjuhul ei käsitleta selliseid 
tooteid suuri ohte sisaldavatena. Üldine kohustus tekitaks ebaproportsionaalset 
halduskoormust. Pakutud sõnastuse eeskujuks on masinadirektiiv. Kavandatav 10-aastane 
periood ületab ilmselgelt enamiku tarbijatele mõeldud toodete olelustsüklit ja seetõttu tuleks 
seda lühendada.

Muudatusettepanek 226
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

5. Tootja tagab, et tehnilist 
dokumentatsiooni on võimalik 10 aasta 
jooksul pärast toote turule laskmist 
turujärelevalveasutuste taotluse korral neile 
kättesaadavaks teha.
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Or. en

Selgitus

Tarbijatele mõeldud toodete ohutuse määrus ei tohiks olla rangem kui ühtlustatud õigusakt. 
Seega ei peaks importijad olema kohustatud säilitama tehnilist dokumentatsiooni, vaid 
esitama selle ametiasutustele taotluse korral.

Muudatusettepanek 227
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
viimast turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

Or. es

Selgitus

Selle perioodi alguseks peab olema viimane toote turule laskmise kuupäev.

Muudatusettepanek 228
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldab toodet tuvastada, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tagab tootja, et nõutud teave on esitatud 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldab toodet tuvastada, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tagab tootja, et nõutud teave on esitatud 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis. Sellisel juhul tuleks 
soovitada tarbijatele pakendil või tootega 
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kaasas olevas dokumendis esitatud teave 
alles hoida.

Or. de

Muudatusettepanek 229
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldab toodet tuvastada, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tagab tootja, et nõutud teave on esitatud 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat 
tootemudeli, tüübi-, partii- või 
seerianumbrit või muud märget, mis 
võimaldab toodet tuvastada, või kui toote 
suurus või laad seda ei võimalda, siis tagab 
tootja, et nõutud teave on esitatud pakendil 
või tootega kaasas olevas dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldab toodet tuvastada, või kui 
toote suurus või laad seda ei võimalda, siis 
tagab tootja, et nõutud teave on esitatud 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad 
tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldab toodet tuvastada. Kui toote 
suurus või laad seda ei võimalda, siis on
nõutud teave esitatud pakendil või tootega 
kaasas olevas dokumendis teatud juhtudel
koos märkmega „Teave alles hoida”.

Or. fr
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Selgitus

Kui tooteinfo on esitatud pakendil või tootega kaasasoleval teabedokumendis, peaks olema 
tarbijale soovitatud see alles hoida.

Muudatusettepanek 231
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teave, mis võimaldab toodet 
tuvastada, ei ole märgitud otse tootele, 
märgivad tootjad piisavalt nähtavalt, et 
selle teabe kandja tuleb alles hoida.

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui tootja on seisukohal, et tema 
tooted ei sisalda ohtusid või sisaldavad 
ainult madala tasemega ohtusid, siis 
lõikeid 3, 4 ja 5 ei kohaldata. Sellise 
hinnangu andmisel peab tootja suutma 
tõendada oma otsust põhjendatud taotluse 
korral asjaomastele 
turujärelevalveasutustele ja oma 
tarneahela järgmise etapi tarnijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Et suurendada toodete ohutust, 
koostavad tootjad loetelu oma 
tootemudelite kohta ning teevad selle 
üldsusele ja teistele ettevõtjatele mis tahes 
sobival viisil kättesaadavaks.
Tootja esitab taotluse korral 
turujärelevalveasutustele ja igale 
ettevõtjale, kellele ta oma tooteid levitab, 
tõendid, mis kinnitavad tema 
tootemudelite vahel erinevate oluliste 
omaduste olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Selliste toodete tootjad, mille suhtes 
on kohaldatud toodete turujärelevalve 
määruse [XREFX] artikli 12 kohast 
komisjoni otsust, koostavad fotodega 
tootemudelite loetelu ja teevad selle mis 
tahes sobival viisil üldsusele ja teistele 
ettevõtjatele kättesaadavaks.
Tootja esitab taotluse korral 
turujärelevalveasutustele ja igale 
ettevõtjale, kellele ta oma tooteid levitab, 
tõendid, mis kinnitavad tema 
tootemudelite vahel erinevate oluliste 
omaduste olemasolu käesoleva määruse 
artikli 3 lõikes 2 toodud määratluse 
kohaselt. 

Or. en
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Selgitus

Fotoga mudelite nõue, mis on olemas Poola õiguses, võimaldab vältida igasugust mudelite 
segiajamist. Ettevõtjad ei saaks enam hiilida mööda tagasivõtmismeetmetest, korrutades 
mudelite arvu toodete puhul, mis on sisuliselt sarnased.

Muudatusettepanek 235
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tootjad koostavad fotodega 
tootemudelite loetelu ja teevad selle mis 
tahes sobival viisil üldsusele ja teistele 
ettevõtjatele kättesaadavaks, eriti toodete 
puhul, mille suhtes on kohaldatud toodete 
turujärelevalve määruse [XREFX] 
artikli 12 kohast komisjoni otsust, ja 
toodete puhul, mida levitatakse 
laialdaselt.
Tootja esitab taotluse korral 
turujärelevalveasutustele ja igale 
ettevõtjale, kellele ta oma tooteid levitab, 
tõendid, mis kinnitavad tema 
tootemudelite vahel erinevate oluliste 
omaduste olemasolu käesoleva määruse 
artikli 3 lõikes 2 toodud määratluse 
kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Fotoga mudelite nõue, mis on olemas Poola õiguses, võimaldab vältida igasugust mudelite 
segiajamist. Ettevõtjad ei saaks enam hiilida mööda tagasivõtmismeetmetest, korrutades 
mudelite arvu toodete puhul, mis on sisuliselt sarnased.

Muudatusettepanek 236
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või tootega 
kaasas olevasse dokumenti. Tootjaga 
ühenduse võtmiseks tuleb märkida 
üksainus aadress.

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis esitatakse teave pakendil
või tootega kaasas olevas dokumendis või
veebilehel, mis on tootel või selle pakendil 
või tootega kaasas olevas dokumendis 
selgelt märgitud. Tootjaga ühenduse 
võtmiseks tuleb märkida üksainus aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või tootega 
kaasas olevasse dokumenti. Tootjaga 
ühenduse võtmiseks tuleb märkida 
üksainus aadress.

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, tootele. Kui see ei ole toote 
suuruse, laadi või pakendi tõttu võimalik, 
siis märgitakse ainult kaubamärk. 
Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb 
märkida üksainus aadress.

Or. de

Selgitus

Proportsionaalsuse kaalutlustel ning lisapakendite ja -dokumentidega seotud täiendava 
bürokraatia ja kulude vältimiseks, eelkõige väikeste või üksikult pakendatud toodete puhul, 
peaks piisama ainult registreeritud kaubamärgi märkimisest.
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Muudatusettepanek 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või tootega 
kaasas olevasse dokumenti. Tootjaga 
ühenduse võtmiseks tuleb märkida 
üksainus aadress.

7. Kui tootja laseb toote turule, märgib ta
oma nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile, tootega kaasas 
olevasse dokumenti või veebilehele, mis on 
tootel või selle pakendil või tootega kaasas 
olevas dokumendis selgelt märgitud. 
Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb 
märkida üksainus aadress.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 10 lõike 3 kohta)

Selgitus

Eriti väikeste toodete puhul (näiteks sokid) ja toodete puhul, mida ei pruugita müüa eraldi 
üksikesemetena (näiteks golfipallid), tekitavad kavandatavad kohustused suuri lisakulusid, 
kuna teavet tuleks esitada eraldi dokumentides. Veebilehe lisamine lisateabe saamiseks oleks 
kulutõhusam ja keskkonnahoidlikum.

Muudatusettepanek 239
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles või visuaalses vormis, 
mille on kindlaks määranud liikmesriik, 
kus toode kättesaadavaks tehakse, välja 
arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada 
ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
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juhendite ja ohutusteabeta. selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Or. en

Selgitus

Tõlked kõigisse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada pildiridade või 
piktogrammidega. Sellised uuenduslikud lahendused on head ja atraktiivsed alternatiivid 
teatud toodete juhistes kasutatavale tehnilisele terminoloogiale.

Muudatusettepanek 240
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles või kujul, mille on 
kindlaks määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave selgelt ja 
tarbijatele arusaadavalt ning kirjutatud 
tarbijatele kergesti mõistetavas keeles, 
mille on kindlaks määranud liikmesriik, 
kus toode kättesaadavaks tehakse, välja 
arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada 
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juhendite ja ohutusteabeta. ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Or. es

Muudatusettepanek 242
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Lõikes 8 sätestatud ohutusjuhised ja -
teave märgitakse nähtavasse kohta hästi 
nähtavalt, selgesti loetavalt ja vajaduse 
korral püsikindlalt. Seda ei tohi mingil 
viisil peita, varjata, kahjustada või segada 
muu teksti- või kujundlike elementidega 
või mis tahes muu vahele lisatud 
materjaliga.

Or. fr

Selgitus

Ohutusjuhiste ja -teabe esitamine on tarvilik vaid siis, kui need on selgelt loetavad. Seega 
tuleks täpsustada määruse 1169/2011 mõistes tarbijainfo esitamist toiduainetel.

Muudatusettepanek 243
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vastavalt vajadusele kõrvaldab toote või 
nõuab selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult 
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liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 10 lõike 7 ja artikli 11 lõike 5 kohta)

Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu,
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi. 
Lisaks teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta. Kiireloomulistel 
juhtudel või juhtudel, kui tootja kõnealust 
kohustust ei täida, kohustavad 
liikmesriigid tootjat võtma 
parandusmeetmeid vastavalt toodete 
turujärelevalvet käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr [.../...]* artikli 9 lõikele 3.
__________________
* ELT: lisada toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse (2013/0048) number, 
kuupäev ja viide.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
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viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Tootja tagab, et ta on 
kehtestanud menetlused 
parandusmeetmete rakendamiseks, 
toodete tagasivõtmiseks või 
tagasikutsumiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi. 
Lisaks tuleb tarbijaid, keda toote 
mittevastavus võib puudutada, tõhusalt 
hoiatada. Peale selle teavitab ta sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 248
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu,
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi ning 
hoiatab piisavalt ja tulemuslikult 
tarbijaid, kes on toote nõuetele 
mittevastavuse tõttu ohus. Lisaks teavitab 
ta sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Samuti võtab ta viivitamata 
meetmeid tarbijate hoiatamiseks ohu eest, 
mida see toode võib neile endast kujutada.
Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
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ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
hoiatab tootja tarbijat viivitamatult toote 
mittevastavuse võimalikest ohtudest ja 
annab nõu rakendatavate 
ettevaatusabinõude vallas ning teavitab 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
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uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu,
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi ning 
hoiatab piisavalt ja tulemuslikult 
tarbijaid, kes on toote nõuetele 
mittevastavuse tõttu ohus. Lisaks teavitab 
ta sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Importija mängib olulist rolli, kuna tema vastutab toote eest, mida ta kavatseb Euroopas 
turule lasta. Seetõttu on oluline, et importija tagaks enne toote turule laskmist mitme nõude 
täitmise, eelkõige selle, et vastavushindamine oleks tehtud, et tootja oleks koostanud vajaliku 
tehnilise dokumentatsiooni ning et tootel oleksid nõutavad vastavusmärgised.

Muudatusettepanek 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete ja nende tulemuste
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kohta.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada, et tootjate poolt turujärelevalveasutustele esitatav teave sisaldaks võimalike 
võetud parandusmeetmete tulemusi, kindlustamaks turujärelevalveasutuste vajaliku 
teavitamise (järelkontroll). Sama kohustus peaks kehtima tootjatele (artikkel 8), importijatele 
(artikkel 10) ja levitajatele (artikkel 11).

Muudatusettepanek 253
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Tootja tagab, et ta on kehtestanud 
menetlused parandusmeetmete 
rakendamiseks, toodete tagasivõtmiseks 
või tagasikutsumiseks, ning teeb need 
taotluse korral turujärelevalveasutustele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Tootest tuleneva võimaliku ohuga 
kooskõlas koguvad tootjad korrapäraselt 
teavet nii teaduse ja tehnika hetketaseme 
kui ka kohaldamisele kuuluvate 
eeskirjade ja standardite kohta vastavalt 
artikli 6 lõikele 2.

Or. de
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Muudatusettepanek 255
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitada turujärelevalveasutuse 
nõudmisel talle kogu teave ja 
dokumentatsioon, mis tõendab toote 
vastavust;

(a) esitada turujärelevalveasutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu teave ja 
dokumentatsioon, mis tõendab toote 
vastavust;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 6 
ja 7 sätestatud nõuded.

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele, et tootja 
on täitnud artiklis 8 sätestatud nõuded ning 
et tootja on koostanud tehnilise 
dokumentatsiooni, kohaldades artiklit 8.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
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sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 6 
ja 7 sätestatud nõuded.

sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud artikli 8 lõigetes 4 ja 6
sätestatud nõuded.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 4 punkti c ja artikli 8 lõike 7 kohta)

Selgitus

Kui väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress peaks imporditaval tootel näha olema, oleks 
see teave importija konkurentidele ja äriklientidele teada, mille tagajärjel saaksid viimased 
tulevikus vastavast importijast mööda minna ja hankida otse ELi-väliselt tootjalt. See 
heidutaks VKEsid importimast ja tooks kaasa konkurentsi olulisel määral kahjustamise. 
Seetõttu soovitatakse lisada kõnealune teave tehnilistesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek 258
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 6 
ja 7 sätestatud nõuded.

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud artiklis 8 sätestatud 
nõuded, eelkõige, et tootja esitatud 
tehniline dokumentatsioon artikli 8 
lõike 4 tähenduses on vastavuses 
võimalike tootega seotud ohtudega.

Or. de

Muudatusettepanek 259
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne toote turule laskmist tagab 1. Enne toote turule laskmist tagab 
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importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 6 
ja 7 sätestatud nõuded.

importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele, et tootja 
on täitnud artiklis 8 sätestatud nõuded ning 
et tootja poolt artikli 8 lõike 4 
kohaldamisel koostatud tehniline 
dokumentatsioon on vastavuses võimalike 
tootega seotud ohtudega.

Or. en

Selgitus

Importija mängib olulist rolli, kuna tema vastutab toote eest, mida ta kavatseb Euroopas 
turule lasta. Seetõttu on oluline, et importija tagaks enne toote turule laskmist mitme nõude 
täitmise, eelkõige selle, et vastavushindamine oleks tehtud, et tootja oleks koostanud vajaliku 
tehnilise dokumentatsiooni ning et tootel oleksid nõutavad vastavusmärgised.

Muudatusettepanek 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
tootega kaasas olevasse dokumenti. Ta 
tagab, et ükski lisasilt ei varja tootja 
märgisel esitatud teavet.

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi, millel saab 
importijaga ühendust võtta, kas tootele või, 
kui see ei ole võimalik, siis pakendile või 
tootega kaasas olevasse dokumenti või
veebilehele, mis on tootel või selle 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis selgelt märgitud. Ta tagab, et 
ükski lisasilt ei varja tootja märgisel 
esitatud teavet.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 8 lõike 7 kohta)

Selgitus

Eriti väikeste toodete puhul (näiteks sokid) ja toodete puhul, mida ei pruugita müüa eraldi 
üksikesemetena (näiteks golfipallid), tekitavad kavandatavad kohustused suuri lisakulusid, 
kuna teavet tuleks esitada eraldi dokumentides. Veebilehe lisamine lisateabe saamiseks oleks 
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kulutõhusam ja keskkonnahoidlikum.

Muudatusettepanek 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või
tootega kaasas olevasse dokumenti. Ta 
tagab, et ükski lisasilt ei varja tootja 
märgisel esitatud teavet.

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele 
või pakendile või tootega kaasas olevasse 
dokumenti. Ta ei varja tootja märgisel 
esitatud kohustuslikku teavet ega 
ohutusega seotud teavet.

Or. en

Selgitus

Fraasi „kui see ei ole võimalik” väljajätmine annab importijatele artikli 10 lõike 3 
kohaldamisel rohkem paindlikkust (nad võivad näidata teavet pakendil ja mitte tingimata 
tootel ega pea seetõttu pakendit avama). Viimase lause muutmise mõte on hõlmata teisi 
olulise teabe võimaliku varjamise vorme (mitte ainult siltide kasutamisega, kuna seda võib 
teha ka näiteks teise pakendi kasutamisega). Pealegi ei tohiks selles sättes osutatud teave 
piirduda ainult märgisel esitatud teabega.

Muudatusettepanek 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Importija tagab, et tema tooted 
kannavad tarbijatele hästi nähtavat ja 
loetavat tüübi-, partii- või seerianumbrit 
või muud märget, mis võimaldab toodet 
tuvastada, või kui toote suurus või laad 
seda ei võimalda, siis tagab importija, et 
nõutud teave on esitatud pakendil või 
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tootega kaasas olevas dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Importija tagab, et tema tooted 
kannavad tarbijatele hästi nähtavat ja 
loetavat tüübi-, partii- või seerianumbrit 
või muud märget, mis võimaldab toodet 
tuvastada, või et nõutud teave on esitatud 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles või visuaalses vormis, 
mille on kindlaks määranud liikmesriik, 
kus toode kättesaadavaks tehakse, välja 
arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada 
ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Or. en

Selgitus

Tõlked kõigisse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada pildiridade või 
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piktogrammidega. Sellised uuenduslikud lahendused on head ja atraktiivsed alternatiivid 
teatud toodete juhistes kasutatavale tehnilisele terminoloogiale.

Muudatusettepanek 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, vähemalt 
korra aastas juhuslikult valitud müüki 
pandud turustatud toodete esindusliku 
valimi pistelist kontrolli kohtuametniku, 
ametiasutuse või muu iga liikmesriigi 
määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli 
all, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, vähemalt 
korra aastas juhuslikult valitud müüki 
pandud turustatud toodete esindusliku 
valimi pistelist kontrolli kohtuametniku, 
ametiasutuse või muu iga liikmesriigi 
määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli 
all, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
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tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest. Eelkõige 
teeb importija samadel tingimustel katseid 
toodetega, mille suhtes kohaldatakse või 
on kohaldatud toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse artikli 12 alusel tehtud 
komisjoni otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, vähemalt 
korra aastas juhuslikult valitud müüki 
pandud turustatud toodete esindusliku 
valimi pistelist kontrolli kohtuametniku, 
ametiasutuse või muu iga liikmesriigi 
määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli 
all, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
levitajaid sellisest järelevalvest. Eelkõige 
teeb importija samadel tingimustel katseid 
toodetega, mille suhtes kohaldatakse või 
on kohaldatud toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse artikli 12 alusel tehtud 
komisjoni otsust.

Or. en

Selgitus

Sama põhjendus kui artiklil 6 a (uus).

Muudatusettepanek 268
Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete juhuslikult valitud
esindusliku valimi pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vastavalt vajadusele kõrvaldab toote või 
nõuab selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 9 ja artikli 11 lõike 5 kohta)
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Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu,
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi. 
Lisaks teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
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vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta. Kiireloomulistel 
juhtudel või juhtudel, kui tootja kõnealust 
kohustust ei täida, kohustavad 
liikmesriigid importijat võtma 
parandusmeetmeid vastavalt toodete 
turujärelevalvet käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr [.../...]* artikli 9 lõikele 3.
__________________
*ELT: lisada toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse (2013/0048) number, 
kuupäev ja viide.

Or. de

Muudatusettepanek 272
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu,
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi. 
Lisaks teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.
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Or. de

Muudatusettepanek 273
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Samuti võtab ta viivitamata 
meetmeid tarbijate hoiatamiseks ohu eest, 
mida see toode võib neile endast kujutada.
Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
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selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete ja nende tulemuste
kohta.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada, et importijate poolt turujärelevalveasutustele esitatav teave sisaldaks 
võimalike võetud parandusmeetmete tulemusi, kindlustamaks turujärelevalveasutuste vajaliku 
teavitamise (järelkontroll). Sama kohustus peaks kehtima tootjatele (artikkel 8), importijatele 
(artikkel 10) ja levitajatele (artikkel 11).

Muudatusettepanek 275
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

8. Importija tagab, et tehnilise
dokumentatsiooni asjakohased osad saab 
viie aasta jooksul pärast toote turule 
laskmist teha turujärelevalveasutuste 
põhjendatud taotluse korral neile 
elektroonilisel või füüsilisel kujul
kättesaadavaks.

Or. en

(vt otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R4 lõiget 8 ning sama autori muudatusettepanekut artikli 8 
lõike 5 kohta)

Selgitus

Otsuses nr 768/2008/EÜ on sätestatud, et importijad „hoiavad ... [täpsustada ajavahemik 
proportsionaalselt toote olelustsükli ja ohu tasemega] [...] tagavad, et tehniline 
dokumentatsioon oleks viimaste nõudmisel neile kättesaadav”. Kavandatav 10-aastane 
periood ületab ilmselgelt enamiku tarbijatele mõeldud toodete olelustsüklit ja seetõttu tuleks 
seda lühendada. Taotlused peaksid sisaldama asjaomase tootega seoses tuvastatud ohte.
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Muudatusettepanek 276
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

8. Importija tagab, et tehnilist 
dokumentatsiooni on võimalik teha
turujärelevalveasutuste taotluse korral neile 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

8. Importija tagab, et tehnilist 
dokumentatsiooni on võimalik 10 aasta 
jooksul pärast toote turule laskmist 
turujärelevalveasutuste taotluse korral neile 
kättesaadavaks teha.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele mõeldud toodete ohutuse määrus ei tohiks olla rangem kui ühtlustatud õigusakt. 
Seega ei peaks importijad olema kohustatud säilitama tehnilist dokumentatsiooni, vaid 
esitama selle ametiasutustele taotluse korral.

Muudatusettepanek 278
Wim van de Camp



AM\1003186ET.doc 115/153 PE516.922v03-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Importijad koostavad fotodega 
tootemudelite nimekirja ja teevad selle mis 
tahes sobival viisil üldsusele ja teistele 
ettevõtjatele kättesaadavaks, eriti toodete 
puhul, mille suhtes on kohaldatud toodete 
turujärelevalve määruse artikli 12 kohast 
komisjoni otsust, ja toodete puhul, mida 
levitatakse laialdaselt. Importija esitab 
taotluse korral turujärelevalveasutustele 
ja igale ettevõtjale, kellele ta oma tooteid 
levitab, tõendid, mis kinnitavad tema 
tootemudelite vahel erinevate oluliste 
omaduste olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toodet turul kättesaadavaks tehes peab 
levitaja arvestama käesoleva määruse 
nõuetega.

1. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist peab levitaja arvestama käesoleva 
määruse nõuetega.

Or. de

Muudatusettepanek 280
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
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kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

kontrollib levitaja, kas toode sisaldab
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud tootjalt ja importijalt nõutavat 
teavet.

Or. en

Selgitus

Muudetud sõnastus täpsustab, et levitajad ei pea hindama tootja/importija antud teabe 
õigsust. Levitajatel (eriti VKEdel) ei ole selliste tehniliste hindamiste tegemiseks vahendeid. 
Levitajad peaksid ainult kontrollima nõutava teabe olemasolu. See võimaldaks kõigil 
levitajatel, eriti VKEdel, kohaldada määrust tõhusamalt ja õiguskindlamalt.

Muudatusettepanek 281
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning 
artikli 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootel on artikli 8 
lõigetes 6 ja 7 ning artikli 10 lõikes 3 
ettenähtud tähised ja kas tootega on 
kaasas artikli 8 lõikes 8 ja artikli 10 
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lõikes 4 ettenähtud teave.

Or. it

Muudatusettepanek 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja vajaliku hoolsusega, kas 
tootja ja importija on täitnud (olenevalt 
asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning 
artikli 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuded.

Or. de

Selgitus

Kohandamine direktiivi 2011/65/EL artikli 10 punktiga a. Proportsionaalsuse kaalutlustel 
peaksid pistelised kontrollid olema piisavad.

Muudatusettepanek 284
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootel on artikli 8 
lõigetes 6 ja 7 ning artikli 10 lõikes 3 
sätestatud märgised ning artikli 8 lõikes 8 
ja artikli 10 lõikes 4 sätestatud elemendid.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded. Levitaja ei varja 
tootja või importija esitatud kohustuslikku 
teavet ega ohutusega seotud teavet.

Or. en

Selgitus

Levitajale peaks kehtima sama kohustus kui importijale (artikli 10 lõige 3) ning ta ei tohiks 
varjata tootja või importija esitatud olulist teavet.

Muudatusettepanek 286
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootel on esitatud 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6,
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud teave.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et levitaja saab tagada ainult kõnealuste elementide olemasolu, mitte 
nende tõele vastavust.
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Muudatusettepanek 287
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse või on kohaldatud toodete 
turujärelevalve määruse [XREFX] 
artikli 12 alusel tehtud komisjoni otsust, 
kontrollivad levitajad tarbijate tervise ja 
ohutuse kaitseks vähemalt kord aastas 
pisteliselt müüki pandud toodete 
kohtuametniku, ametiasutuse või iga 
liikmesriigi määratud mis tahes 
kvalifitseeritud isiku kontrolli all valitud 
esinduslikku valimit.

Or. en

Selgitus

Sama põhjendus kui artiklil 6 a (uus).

Muudatusettepanek 288
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega, siis ei tee ta toodet turul 
enne kättesaadavaks, kui see on nõuetega 
vastavusse viidud. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab levitaja sellest kas tootjat 
või importijat (olenevalt olukorrast) ning 
samuti oma asukoha liikmesriigi 
turujärelevalveasutust.

3. Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega, siis ei tee ta toodet turul 
enne kättesaadavaks, kui see on nõuetega 
vastavusse viidud. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab levitaja sellest kas tootjat 
või importijat (olenevalt olukorrast) ning 
samuti oma asukoha liikmesriigi 
turujärelevalveasutust. Kui toote suhtes 
kohaldatakse või on kohaldatud toodete 
turujärelevalve määruse artikli 12 alusel 
tehtud komisjoni otsust, kontrollivad 
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levitajad tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitseks vähemalt kord aastas pisteliselt 
müüki pandud toodete kohtuametniku, 
ametiasutuse või iga liikmesriigi 
määratud mis tahes kvalifitseeritud isiku 
kontrolli all valitud esinduslikku valimit.

Or. en

Selgitus

Sama põhjendus kui artiklil 6 a (uus).

Muudatusettepanek 289
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega, siis ei tee ta toodet turul 
enne kättesaadavaks, kui see on nõuetega 
vastavusse viidud. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab levitaja sellest kas tootjat 
või importijat (olenevalt olukorrast) ning 
samuti oma asukoha liikmesriigi 
turujärelevalveasutust.

3. Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega, siis ei tee ta toodet turul 
enne kättesaadavaks, kui see on nõuetega 
vastavusse viidud. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab levitaja sellest kas tootjat 
või importijat (olenevalt olukorrast) ning 
samuti oma asukoha liikmesriigi 
turujärelevalveasutust. Kui toote suhtes 
kohaldatakse või on kohaldatud toodete 
turujärelevalve määruse artikli 12 alusel 
tehtud komisjoni otsust, kontrollivad 
levitajad tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitseks vähemalt kord aastas pisteliselt 
müüki pandud toodete kohtuametniku, 
ametiasutuse või iga liikmesriigi 
määratud mis tahes kvalifitseeritud isiku 
kontrolli all valitud esinduslikku valimit.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on 
tema vastutuse all, ei ohusta selle 
ladustamise või transpordi tingimused 
artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõude 
täitmist ja toote vastavust (olenevalt 
asjaoludest) artikli 8 lõigetele 6, 7 ja 8 
ning artikli 10 lõigetele 3 ja 4.

4. Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on 
tema vastutuse all, ei ohusta selle 
ladustamise või transpordi tingimused 
artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõude 
täitmist ja toote vastavust artikli 8 lõigetele 
6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetele 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga võib levitaja teostada 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli.

Or. fr

Selgitus

Ei ole õige kohustada levitajaid tooteid testima. Seevastu ja kooskõlas praeguste tavadega 
peaks käesolev määrus ergutama seda tegema eelkõige võimalike ohtlike toodete puhul.

Muudatusettepanek 292
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Levitaja tagab, et ta on kehtestanud 
menetlused parandusmeetmete 
rakendamiseks, toodete tagasivõtmiseks 
või tagasikutsumiseks, ning teeb need 
taotluse korral turujärelevalveasutustele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vastavalt
vajadusele võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 9 ja artikli 10 lõike 7 kohta)

Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
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tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 294
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetega, tagab, 
et vajaduse korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 



PE516.922v03-00 124/153 AM\1003186ET.doc

ET

sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta. Kiireloomulistel 
juhtudel või juhtudel, kui levitaja 
kõnealust kohustust ei täida, kohustavad 
liikmesriigid levitajat võtma 
parandusmeetmeid vastavalt toodete 
turujärelevalvet käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr [.../...]* artikli 9 lõikele 3.
__________________
*ELT: lisada toodete turujärelevalvet 
käsitleva määruse (2013/0048) number, 
kuupäev ja viide.

Or. de

Muudatusettepanek 296
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Levitaja tagab, et ta on 
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ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

kehtestanud menetlused 
parandusmeetmete rakendamiseks, tema 
poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete 
tagasivõtmiseks või tagasikutsumiseks.
Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta 
sellest viivitamatult kas tootjat või 
importijat (olenevalt asjaoludest) ning 
samuti nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5 
sätestatud nõuetega, peatab kohe 
levitamise ja tagab, et võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks teavitab ta sellest 
viivitamatult kas tootjat või importijat 
(olenevalt asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab viivitamata, et 
vajaduse korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete ja nende tulemuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Reageerimissuutlikkuse osas peaks tootjatele, importijatele ja levitajatele kehtima samad 
kohustused (sõna „viivitamata” lisamine). Lisaks on vaja tagada, et tootjate poolt 
turujärelevalveasutustele esitatav teave sisaldaks võimalike võetud parandusmeetmete 
tulemusi, kindlustamaks turujärelevalveasutuste vajaliku teavitamise (järelkontroll). Sama 
kohustus peaks kehtima tootjatele (artikkel 8), importijatele (artikkel 10) ja levitajatele 
(artikkel 11).

Muudatusettepanek 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)



AM\1003186ET.doc 127/153 PE516.922v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teise võimalusena võivad levitajad 
taotleda, et nende käesolevast artiklist 
tulenevaid kohustusi täidaks kutseühing, 
millesse nad kuuluvad, või organiseerida 
end selleks kollektiivselt kutseühinguna.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teise võimalusena võivad levitajad 
liituda kutseühinguga, et täita selle 
raames neile käesoleva artikliga pandud 
kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 301
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teise võimalusena võivad levitajad 
taotleda, et nende käesolevast artiklist 
tulenevaid kohustusi täidaks kutseühing, 
millesse nad kuuluvad, või organiseerida 
end selleks kollektiivselt kutseühinguna.

Or. en
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Selgitus

Mõned levitajad, kes ei suuda või ei soovi tagada käesolevas artiklis sätestatud kohustusi 
otseselt, võivad organiseerida end kutseühinguna, et anda sellele vastutus käesolevast 
artiklist tulenevate kohustuste täitmise eest.

Muudatusettepanek 302
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teise võimalusena võivad levitajad 
taotleda, et nende käesolevast artiklist 
tulenevaid kohustusi täidaks kutseühing, 
millesse nad kuuluvad, või organiseerida 
end selleks kollektiivselt kutseühinguna.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtumid, mille korral tootja kohustusi 
kohaldatakse importija ja levitaja suhtes

Ettevõtjate muud kohustused

Or. de

Muudatusettepanek 304
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtumid, mille korral tootja kohustusi 
kohaldatakse importija ja levitaja suhtes

Juhtumid, mille korral tootja kohustusi 
kohaldatakse importija ja levitaja suhtes ja 
vastupidi

Or. it

Muudatusettepanek 305
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel 
seoses teatud toote nõuetele vastavusega 
nimetavad ettevõtjad kontaktisiku. 
Kontaktisik võib olla sama kui lõikes 1 
nimetatud isik.

Or. de

Muudatusettepanek 306
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad nimetavad üldise tooteohutuse 
voliniku ja teatavad sellest liikmesriigi 
pädevale asutusele. Liikmesriigid võivad 
võtta selle kohta vastu muid sätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 307
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaid käsitatakse importijatena ja 
seega peetakse neid artiklis 10 
importijatele sätestatud nõuete täitjateks, 
kui nad turustavad teise ettevõtja poolt 
eelnevalt ELi turule lastud toodet enda 
nime või kaubamärgi all.

Or. it

Muudatusettepanek 308
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

välja jäetud

(a) ainult väike kogus hästi 
identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;
(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on täielikult kontrolli all 
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist 
ega turvalisust;
(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 
avalikkusele.

Or. de

Muudatusettepanek 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui 
tootja, importija või levitaja suudab 
tõendada, et oht on kontrolli all ega 
ohusta inimeste tervist ja ohutust ning et 
võetud on kõik parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks, turult 
tagasivõtmiseks või tagasikutsumiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 310
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui 
tegemist on toote kasutusele vastavalt 
minimaalsete ohtudega, mida loetakse 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks, 
või kui on täidetud järgmised tingimused:

Or. fr

Selgitus

Tegemist on täpsustusega. Kohustus turujärelevalveasutusi teavitada ei kehti ka artikli 3 
mõistes ohutute toodete suhtes, see tähendab toodete puhul, mis kujutavad toote kasutusele 
vastavaid minimaalseid ohte, mida loetakse aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja ohutuse 
kaitse kõrgele tasemele vastavaks.
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Muudatusettepanek 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ainult väike kogus hästi 
identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on täielikult kontrolli all 
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist 
ega turvalisust;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 313
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on täielikult kontrolli all
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist
ega turvalisust;

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on võetud tõhusalt 
kontrolli alla, et vältida kõikvõimalikke 
ohte inimeste tervisele ja turvalisusele;
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Or. en

Selgitus

Ohu täielikku kontrolli on praktikas võimatu saavutada. Seetõttu tuleks sõnastust kohandada, 
et tagada ettevõtjate jaoks õiguskindlus.

Muudatusettepanek 314
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on täielikult kontrolli all 
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist 
ega turvalisust;

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on võetud tõhusalt 
kontrolli alla;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 
avalikkusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esiteks ei pruugi ohtlikkuse põhjus teada olla. Teiseks, juhul kui ohtlikkuse põhjus on teada, 
võib ettevõtjal olla raske otsustada, kas see pakub avalikku huvi. Selline kohustuslik tingimus 
looks õiguslikku ebakindlust.
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Muudatusettepanek 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 
avalikkusele.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 317
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata kindlaks olukorrad, mis vastavad 
lõikes 1 esitatud tingimustele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 318
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks
tooted, tootekategooriad või -rühmad, 

välja jäetud
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mille puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja 
artikli 10 lõikes 3 nõutud teavet tootele 
märkida.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, 
mille puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja 
artikli 10 lõikes 3 nõutud teavet tootele 
märkida.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 320
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul tulenevalt nende madalast 
riskitasemest ei ole artikli 8 lõikes 7 ja 
artikli 10 lõikes 3 sätestatud teave nõutav.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 8 lõike 7 ja artikli 10 lõike 3 sõnastusega, mille kohaselt võib 
nõutavat teavet esitada ka pakendil või toote juurde kuuluvates dokumentides, juhul kui seda 
ei saa märkida tootele endale.

Muudatusettepanek 321
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

Or. en

(Tõlkija märkus: COM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „tulenevalt nende madalast 
riskitasemest” puudub.)

Selgitus

Toote ja ettevõtja identifitseerimine on hädavajalik. 
Et tagada turule viidavate toodete ohutus, on hädavajalik identifitseerida ja määratleda 
selgelt üksikute osapoolte kohustused ja rollid.

Muudatusettepanek 322
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad esitavad 
turujärelevalveasutusele nõudmise korral 
teabe, mille alusel on võimalik kindlaks 
teha järgmist:

1. Ettevõtjad esitavad 
turujärelevalveasutusele nõudmise korral 
järgmise teabe:
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Or. fr

Selgitus

Teave asjaomaste toodete koguse kohta, samuti igasugune kättesaadav jälgitavusteave on 
eriti tarvilik ohu hindamiseks ja sihipäraste kontrollide tegemiseks.

Muudatusettepanek 323
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga ettevõtja, kes on neile tooteid 
tarninud;

(a) iga ettevõtja, kes on neile tooteid 
tarninud; tarnitud toodete liik ja arv ning 
jälgitavusega seotud andmed;

Or. de

Muudatusettepanek 324
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga ettevõtja, kes on neile tooteid 
tarninud;

(a) iga neile tooteid tarninud ettevõtja nimi, 
samuti asjaomaste toodete arv ja kogu 
täiendav kättesaadav jälgitavusteave;

Or. fr

Selgitus

Teave asjaomaste toodete koguse kohta, samuti igasugune kättesaadav jälgitavusteave on 
eriti tarvilik ohu hindamiseks ja sihipäraste kontrollide tegemiseks.

Muudatusettepanek 325
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga ettevõtja, keda nad on tootega 
varustanud.

(b) iga ettevõtja, keda nad on tootega 
varustanud; müüdud toodete liik ja arv 
ning jälgitavusega seotud andmed.

Or. de

Muudatusettepanek 326
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga ettevõtja, keda nad on tootega 
varustanud.

(b) iga ettevõtja nimi, keda nad on tootega 
varustanud, samuti asjaomaste toodete arv 
ja kogu täiendav kättesaadav 
jälgitavusteave.

Or. fr

Selgitus

Teave asjaomaste toodete koguse kohta, samuti igasugune kättesaadav jälgitavusteave on 
eriti tarvilik ohu hindamiseks ja sihipäraste kontrollide tegemiseks.

Muudatusettepanek 327
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 10 aasta 
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet viie aasta 
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja viie aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.
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Or. en

Selgitus

Arvestades käesoleva määrusega hõlmatud toodete laia hulka ja nende suhteliselt madalat 
riskitaset, oleks kohustus säilitada teavet kõigi tarbijatele mõeldud toodete tarneahelate kohta 
10 aasta jooksul ebaproportsionaalne halduskoormus. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate jaoks oleks selliste nõuete täitmine peaaegu võimatu ning see õõnestaks väga 
oluliselt nende suutlikkust suurettevõtjatega võistelda.

Muudatusettepanek 328
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 10 aasta 
jooksul pärast seda, kui neile toodet 
tarniti, ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui 
nemad toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 
ajavahemiku jooksul, mis on mõistlik, et 
hinnata toote olelustsüklit, pärast seda, kui 
nemad toodet tarnisid.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui ettevõtja määratleb lõikes 1 
osutatud teabe, käsitlevad 
turujärelevalveasutused seda 
konfidentsiaalsena.

Or. en

Selgitus

Paljude levitajate ja hulgimüüjate jaoks on see ärisaladus, kellelt nad hangivad ja kellele 
tarnivad. Seetõttu on vaja nende tarnijate identiteeti kaitsta. Ettevõtjate esitatud teavet 
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peaksid kasutama ainult turujärelevalveasutused ning ärisaladuse alla kuuluvat teavet ei 
tohiks olla võimalik üldiselt avaldada ja see ei tohiks sattuda konkurentide kätte.

Muudatusettepanek 330
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Toodete jälgitavus
1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, võib komisjon 
nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid 
turule lasevad ja turul kättesaadavaks 
teevad, looksid toodete jälgitavuse 
süsteemi või liituksid juba olemasoleva 
süsteemiga.
2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat 
ettevõtjat identifitseerida, ning samuti 
tootele, selle pakendile või tootega kaasas 
olevatesse dokumentidesse sellise 
andmekandja paigutamist, mis võimaldab 
andmetele ligipääsu.
3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles:
(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1;
(b) määratakse kindlaks andmed, mida 
ettevõtjad peavad koguma ja säilitama 
lõikes 2 nimetatud jälgitavussüsteemi 
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vahendusel.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata kindlaks lõikes 2 nimetatud 
andmekandja ja selle paigutuse. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
5. Kui komisjon lõigetes 3 ja 4 nimetatud 
meetmed vastu võtab, võtab ta eelkõige 
arvesse:
(a) meetmete kulutasuvust, sealhulgas 
nende mõju ettevõtetele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele;
(b) ühilduvust rahvusvahelisel tasandil 
olemasolevate jälgitavussüsteemidega.

Or. en

Selgitus

Ei ole tõendeid selle kohta, et need sätted annaksid lisandväärtust või pakuksid tarbijatele, 
turujärelevalveasutustele või ettevõtjatele mingeid eeliseid. Need sätted tekitaksid 
ettevõtjatele kulusid, mida ei ole hinnatud ja mis kantaks tõenäoliselt üle tarbijatele. Samuti 
puuduvad tõendid selle kohta, et leidub ühtlustamata tooteid, mille puhul on riskid nii suured, 
et see õigustaks kõnealust lähenemisviisi. Seetõttu on see ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 331
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, võib komisjon 
nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid 
turule lasevad ja turul kättesaadavaks 
teevad, looksid toodete jälgitavuse 

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, ning pärast 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist võib komisjon nõuda, et 
ettevõtjad, kes selliseid tooteid turule 



PE516.922v03-00 142/153 AM\1003186ET.doc

ET

süsteemi või liituksid juba olemasoleva 
süsteemiga.

lasevad ja turul kättesaadavaks teevad, 
looksid toodete jälgitavuse süsteemi või 
liituksid juba olemasoleva süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Enne uute jälgitavusnõuete väljapakkumist peaks komisjon konsulteerima asjaomaste 
sidusrühmadega, näiteks ettevõtjate ja tarbijaorganisatsioonidega, et kasutada nende 
asjatundlikkust ja võtta arvesse vastavate nõuete praktilist mõju.

Muudatusettepanek 332
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, võib komisjon 
nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid 
turule lasevad ja turul kättesaadavaks 
teevad, looksid toodete jälgitavuse 
süsteemi või liituksid juba olemasoleva 
süsteemiga.

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade ning eriti selliste toodete puhul, 
mis oma iseloomulike omaduste või 
levitamise või kasutamise iseloomulike 
tingimuste tõttu võivad kujutada endast 
tõsist ohtu inimeste tervisele või ohutusele, 
võib komisjon nõuda, et ettevõtjad, kes 
selliseid tooteid turule lasevad ja turul 
kättesaadavaks teevad, looksid toodete 
jälgitavuse süsteemi või liituksid juba 
olemasoleva süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Jälgitavuse süsteemi kehtestamine võib osutuda kasulikuks ka teiste tootekategooriate puhul, 
kuna toote ja tarneahelas osaleva ettevõtja (artikli 15 lõige 2) identifitseerimine on keskse 
tähtsusega.

Muudatusettepanek 333
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat 
ettevõtjat identifitseerida, ning samuti 
tootele, selle pakendile või tootega kaasas 
olevatesse dokumentidesse sellise 
andmekandja paigutamist, mis võimaldab 
andmetele ligipääsu.

2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat 
ettevõtjat identifitseerida, ning samuti 
tootele, selle pakendile või tootega kaasas 
olevatesse dokumentidesse sellise 
andmekandja paigutamist, mis võimaldab 
andmetele ligipääsu. Jälgitavuse süsteem 
peab hõlmama võimalusi toodete 
jälgitavuse laiendamiseks vabatahtlike 
meetmete abil tarbijatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 334
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jälgitavuse süsteem peab hõlmama 
võimalusi toodete jälgitavuse 
laiendamiseks vabatahtlike meetmete abil 
tarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 

(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mille suhtes 
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kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1;

peaks kohaldama jälgitavusnõudeid, nagu 
on märgitud lõikes 1;

Or. en

Selgitus

Jälgitavuse süsteemi kehtestamine võib osutuda kasulikuks ka teiste tootekategooriate puhul, 
kuna toote ja tarneahelas osaleva ettevõtja (artikli 15 lõige 2) identifitseerimine on keskse 
tähtsusega.

Muudatusettepanek 336
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1;

(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1. Komisjon märgib asjaomastes 
delegeeritud õigusaktides, kas ta kasutas 
otsuses 2010/15/EL ettenähtud 
riskianalüüsimeetodit, või, kui see meetod 
ei ole asjaomase toote jaoks sobiv, 
kirjeldab üksikasjalikult kasutatavat 
meetodit;

Or. fr

Muudatusettepanek 337
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 
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tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Komisjon 
määrab kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Võttes 
vastavalt olukorrale arvesse 
sidusrühmade seisukohti, määrab
komisjon kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut põhjenduse 24 kohta)

Selgitus

Komisjon peaks võtma uute Euroopa ohutusstandardite sisu määratlemisel asjakohasel moel 
arvesse sidusrühmade seisukohti, tagamaks, et need standardid oleksid asjakohased, 
proportsionaalsed ja tõhusad.

Muudatusettepanek 338
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 
tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Komisjon 
määrab kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 
tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Komisjon 
määrab kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva vastavalt artikli 19 
lõike 1 esimeses lõigus nimetatud komitee 
soovitusele.

Or. de

Muudatusettepanek 339
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu rakendusotsusega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu delegeeritud õigusakti abil 
kooskõlas artikliga 20.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut põhjenduse 27 kohta)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi tarbijatele mõeldud toodete Euroopa ohutusstandardeid tuleks 
käsitleda põhiõigusakti täiendavatena, lisades Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohased mitteolulised elemendid. Arvestades artikli 4 väga üldist iseloomu, peaks Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul olema võimalik tühistada komisjonile uute standardite 
kehtestamiseks antud volitused ja neile vastuväiteid esitada. Seetõttu oleks kohane võtta 
vastavad volitused vastu delegeeritud õigusakti abil.

Muudatusettepanek 340
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane Euroopa 
standardiorganisatsioon peab ühe kuu 
jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse 
kättesaamist vastama, kas ta võtab selle 
vastu.

2. Asjaomane Euroopa 
standardiorganisatsioon peab ühe kuu 
jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse 
kättesaamist vastama, kas ta võtab selle 
vastu. Kui standardiorganisatsioon ei võta 
lõikes 1 osutatud taotlust vastu, võib 
komisjon teha selle ülesandeks teistele 
sobivatele asutustele.

Or. de
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Muudatusettepanek 341
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa standard vastab 
eesmärkidele, mida ta peab täitma, ning
artiklis 4 sätestatud üldisele 
tooteohutusnõudele, avaldab komisjon 
viivitamata viite sellisele Euroopa 
standardile Euroopa Liidu Teatajas.

5. Kui Euroopa standard vastab nii 
eesmärkidele, mida ta peab täitma, kui ka
artiklis 4 sätestatud üldisele 
tooteohutusnõudele ja seda kinnitab 
artikli 19 lõike 1 esimeses lõigus 
nimetatud komitee vastavalt artikli 19 
lõikele 3, avaldab komisjon viivitamata 
viite sellisele Euroopa standardile Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. de

Muudatusettepanek 342
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Karistused
1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral kohaldatavate karistuste kohta 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt [sisesta kuupäev – 3 
kuud enne käesoleva määruse 
kohaldamist] ja teavitavad komisjoni 
viivitamata kõikidest järgnevatest 
sätetesse tehtavatest muudatustest.
2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
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eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

Or. en

(vt määruse 2013/0048 (COD) artiklit 31)

Selgitus

Tooteohutuse eeskirjade rikkumiste eest rakendatavad karistused peaksid olema kõigi toodete 
puhul (ühtlustatud, ühtlustamata, tarbijatele mõeldud ja professionaalidele mõeldud tooted) 
samad ning kehtima ka näiteks keskkonnanormide mittetäitmise puhul. Seetõttu tuleks 
karistusi käsitlevaid reegleid kehtestada ainult turujärelevalve määruses.

Muudatusettepanek 343
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Karistuste proportsionaalsus on juba tagatud lausega, milles öeldakse, et „kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad”.

Muudatusettepanek 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
käivet, samuti ettevõtja tegelikku tegevust 
tootmisprotsessis ja tema võimet mõjutada 
toote ohutust. Karistusi võib suurendada, 
kui asjaomane ettevõtja on varem toime 
pannud sarnase rikkumise, ning tõsiste 
rikkumiste puhul võidakse rakendada 
kriminaalkaristust.

Or. it

Muudatusettepanek 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. Karistusi 
võib suurendada ka proportsionaalselt 
toodete arvu ja väärtuse ning perioodiga, 
kui kaua toodet turul pakuti.

Or. de

Muudatusettepanek 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtjate erinevat 
käivet. Karistusi võib suurendada, kui 
asjaomane ettevõtja on varem toime 
pannud sarnase rikkumise, ning tõsiste 
rikkumiste puhul võidakse rakendada 
kriminaalkaristust. 

Or. pl

Muudatusettepanek 347
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete nõuetele 
mittevastava toote või toodete käivet ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

Or. en

Selgitus

Ettevõtja suurus iseenesest ei ole karistuste määramisel sobiv alus. Summa peaks põhinema 
tegelikul käibel, mis on saadud nõuetele mittevastavatest toodetest, et mitte karistada 
ettevõtjaid ebaproportsionaalselt.

Muudatusettepanek 348
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse rikkumise raskusastet, 
ettevõtete suurust ja eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate olukorda 
ning ettevõtja tegelikku tegevust 
tootmisprotsessis ja tema võimet mõjutada 
toote ohutust. Karistusi võib suurendada, 
kui toote esmakordselt turule laskmise 
eest vastutav asjaomane ettevõtja on varem 
toime pannud sarnase rikkumise, ning 
tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

Or. it

Muudatusettepanek 349
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtjate suurust ja 
olukorda. Karistusi võib suurendada, kui 
asjaomane ettevõtja on varem toime 
pannud sarnase rikkumise, ning tõsiste 
rikkumiste puhul võidakse rakendada 
kriminaalkaristust. 

Or. pl

Muudatusettepanek 350
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse rikkumise raskusastet, 
ettevõtete käivet, suurust ja eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
olukorda ning ettevõtja tegelikku tegevust 
tootmisprotsessis ja tema võimet mõjutada 
toote ohutust. Karistusi võib suurendada, 
kui toote esmakordselt turule laskmise 
eest vastutav asjaomane ettevõtja on varem 
toime pannud sarnase rikkumise, ning 
tõsisemate rikkumiste eest võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

Or. it

Muudatusettepanek 351
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

2. Esimeses lõigus nimetatud karistuste 
puhul võetakse arvesse rikkumise 
raskusastet ning rikkumise tulemusel 
saadud liigse tulu summat. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust. 

Or. en

Muudatusettepanek 352
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklite 16 ja 17 Käesoleva määruse artiklite 16 ja 17 
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kohaldamisel aitab komisjoni määruse 
(EL) nr 1025/2012 alusel loodud komitee. 
Nimetatud komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011 tähenduses.

kohaldamisel aitab komisjoni määruse 
(EL) nr 1025/2012 alusel loodud komitee. 
Nimetatud komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011 tähenduses. See ei piira 
artikli 16 lõigetes 1 ja 5 sätestatud 
pädevusi.

Or. de

Muudatusettepanek 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 13 lõikes 3 ja artikli 15 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise mis tahes 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
kehtivate delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 15 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. it


