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Muudatusettepanek 35
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lihtsa surveanuma turule laskmisel 
peaks iga importija märkima lihtsale 
surveanumale oma nime ja kontaktaadressi.

(10) Lihtsa surveanuma turule laskmisel 
peaks iga importija märkima lihtsale 
surveanumale oma nime ja kontaktaadressi, 
või veebiaadressi, kui see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele lihtsad surveanumad, mis 
on juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2009/105/EÜ.

(34) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
piisavalt, kuid piiratud määral aega 
kasutada õigusi, mis kehtisid enne 
käesolevat direktiivi riiklikku õigusse 
ülevõtvate siseriiklike eeskirjade 
kohaldamise kuupäeva, näiteks õigus 
müüa oma toodetud toodete varusid. On 
vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele lihtsad surveanumad, mis 
on juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2009/105/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Christel Schaldemose



PE491.169v01-00 4/11 AM\904682ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad surveanumale oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab 
võtta.

6. Tootjad märgivad surveanumale oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, või veebiaadressi, kui see 
on asjakohane. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad surveanumale oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja
kontaktaadressi. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab 
võtta.

6. Tootjad märgivad surveanumale oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi, kontaktaadressi 
ja oma veebiaadressi keeles, millest 
lõppkasutajad ja turujärelevalveasutused 
kergesti aru saavad. Aadress peab osutama 
ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 



AM\904682ET.doc 5/11 PE491.169v01-00

ET

kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
surveanumale või, kui see ei ole võimalik, 
pakendile või surveanumaga 
kaasasolevasse dokumenti.

kaubamärgi ja kontaktaadressi või 
vajadusel veebiaadressi kas surveanumale 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
surveanumaga kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
surveanumale või, kui see ei ole võimalik, 
pakendile või surveanumaga 
kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, kontaktaadressi ja oma 
veebiaadressi keeles, millest 
lõppkasutajad ja turujärelevalveasutused 
kergesti aru saavad, kas surveanumale või, 
kui see ei ole võimalik, pakendile või 
surveanumaga kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 
ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 
määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus surveanum turule lastakse 
või kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 
ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 
määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See võidakse 
taotluse korral tõlkida keelde või 
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
surveanum turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 osutatud hindamist ja jälgimist teostab 
määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja 
sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 43
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud nende surveanumate 
projekteerimise, tootmise, tarnimise, 
monteerimise, kasutamise või 
hooldamisega, mida see hindab, võib 
pidada selliseks asutuseks tingimusel, et 
tõendatud on selle sõltumatus ning 
igasugune huvide konflikti puudumine.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
hinnatava surveanuma projekteerija, 
tootja, tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, 
kasutaja, hooldaja ega ühegi nimetatud 
osapoole volitatud esindaja. See ei välista 
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike hinnatud surveanumate kasutamist 
ega nende surveanumate kasutamist 
isiklikuks otstarbeks.

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
surveanuma projekteerija, tootja, tarnija, 
paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja, 
hooldaja ega ühegi nimetatud osapoole 
volitatud esindaja. See ei välista 
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike hinnatud surveanumate kasutamist 
ega nende surveanumate kasutamist 
isiklikuks otstarbeks.

Or. fr

Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 45
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
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viisil seotud nimetatud toodete 
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei 
tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib 
olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille teostamiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

viisil seotud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jäävate toodete 
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei 
tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib 
olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille teostamiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Or. fr

Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, siis 
esitab ta teavitavale ametiasutusele kogu 
dokumentaalse tõestuse, mis on vajalik, et 
kontrollida, tunnistada ja korrapäraselt 
jälgida tema vastavust artiklis 21 
sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.
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Muudatusettepanek 47
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 24 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalse 
tõestuse, mis tõendab 
vastavushindamisasutuse pädevust ja 
kehtivat korda, millega tagatakse asutuse 
korrapärane jälgimine ning selle jätkuv 
vastavus artiklis 21 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 48
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist, kui kasutatakse 
akrediteerimistunnistust, ja kahe kuu 
jooksul peale teavitamist juhul, kui 
akrediteerimist ei kasutata.

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse toiminguid teostada ainult juhul, 
kui komisjon või teised liikmesriigid ei 
esita vastuväiteid kahe nädala jooksul 
pärast teavitamist.

Or. fr
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Selgitus

Et tagada hindamiste usaldusväärsus ja erapooletus ning seega ohutus, peavad
vastavushindamisasutused läbima akrediteerimise ametiasutuste poolt ega tohi mingil juhul 
olla ettevõtjate ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 49
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kahe kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme osas, 
siis loetakse meede põhjendatuks.

7. Kui kolme kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi asjaomast mänguasja 
puudutavate ajutise meetme osas, siis 
loetakse meede põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [lisada kuupäev – 2 aastat 
pärast vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid 
vastu ja avaldavad artiklite 2, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ning II lisa 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

1. Hiljemalt [lisada kuupäev – 3 aastat 
pärast vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid 
vastu ja avaldavad artiklite 2, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ning II lisa 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. en
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