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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv surveseadmete 
turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
(uuesti sõnastatud)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0471),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0203/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aasta arvamust,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni ... aasta 
kirja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ
(toodete turustamise ühise raamistiku kohta 
ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsus 93/465/EMÜ) on sätestatud
üldpõhimõtete ja erisätete ühine 
raamistik, mis on ette nähtud 
kohaldamiseks kõigi tooteturustuse 
tingimusi ühtlustavate õigusaktide suhtes, 
et tagada nimetatud õigusaktide 
läbivaatamiseks või uuestisõnastamiseks 
ühtne alus. Seega tuleks direktiivi 
97/23/EÜ vastavalt kõnealusele otsusele 
muuta.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ
(toodete turustamise ühise raamistiku kohta 
ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsus 93/465/EMÜ) on sätestatud ühised 
põhimõtted ja erisätted, mis on ette nähtud 
kohaldamiseks kõigi valdkondlike
õigusaktide suhtes, et tagada nimetatud 
õigusaktide läbivaatamiseks või 
uuestisõnastamiseks ühtne alus. Seega 
tuleks direktiivi 97/23/EÜ vastavalt 
kõnealusele otsusele muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev direktiiv hõlmab 
surveseadmeid, mis on turule laskmise 
ajal liidu turul uued; see tähendab, et 
need on kas täiesti uued surveseadmed, 
mille on valmistanud liidus asuv tootja, 
või kolmandast riigist imporditud uued või 
kasutatud surveseadmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas 
kaugmüügi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtjad peaksid vastutama 
surveseadmete käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavuse eest vastavalt oma 
osale tarneahelas, et tagada avalike 
huvide, nagu inimeste tervise ja ohutuse
ning tarbijakaitse kõrge tase ning aus
konkurents liidu turul.

(15) Ettevõtjad peaksid vastutama 
surveseadmete käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavuse eest kooskõlas oma 
rolliga turustusahelas, et tagada avalike 
huvide, nagu inimeste tervise ja ohutuse
kaitse kõrge tase ning koduloomade ja 
vara kaitse ning tagada õiglane
konkurents liidu turul.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ettevõtjate, riiklike turujärelevalve 
asutuste ja tarbijate vahelise 
teabevahetuse lihtsustamiseks peaksid 
liikmesriigid julgustama ettevõtjaid
märkima lisaks postiaadressile ka 
veebisaidiaadress.

(18) Et hõlbustada teabevahetust
ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja 
tarbijate vahel, peaksid liikmesriigid
ergutama ettevõtjaid lisama
postiaadressile veebiaadressi.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest 
liidu turule sisenevad surveseadmed 
oleksid vastavuses käesoleva direktiivi 
nõuetega ja eelkõige, et tootjad oleks nende 
surveseadmete osas korraldanud 
nõuetekohased 
vastavushindamismenetlused. Seepärast 
tuleks sätestada, et importijad tagavad 
nende poolt turule lastavate surveseadmete 
vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele 
ning et nad ei lase turule surveseadmeid, 
mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on 
ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et 
importijad on kohustatud tagama, et 
vastavushindamismenetlus on läbi viidud 
ja et surveseadme märgistus ning tootja 
koostatud dokumentatsioon on kättesaadav 
kontrollimiseks riiklike asutuste poolt.

(19) Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest 
liidu turule sisenevad surveseadmed 
oleksid vastavuses käesoleva direktiivi 
nõuetega ja eelkõige, et tootjad oleks nende 
surveseadmete osas korraldanud 
nõuetekohased 
vastavushindamismenetlused. Seepärast 
tuleks sätestada, et importijad tagavad 
nende poolt turule lastavate surveseadmete 
vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele 
ning et nad ei lase turule surveseadmeid, 
mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on 
ohtlikud. Samuti tuleks sätestada, et 
importijad on kohustatud tagama, et 
vastavushindamismenetlus on läbi viidud 
ja et surveseadme märgistus ning tootja 
koostatud dokumentatsioon on kättesaadav 
kontrollimiseks pädevate riiklike asutuste 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Surveseadmete turule laskmisel peaks 
iga importija märkima surveseadmetele 
oma nime ja postiaadressi. Erandid tuleks 
ette näha juhtudeks, kui surveseadmete 
suurus või iseloom seda ei võimalda. See 
hõlmab ka juhud, kui importija peaks 
avama pakendi, et lisada seadmele oma 

(21) Surveseadmete turule laskmisel peaks 
iga importija märkima surveseadmetele 
oma nime, registreeritud ärinime või 
registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi.
Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui 
surveseadmete suurus või iseloom seda ei 
võimalda. See hõlmab ka juhud, kui 
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nimi ja aadress. importija peaks avama pakendi, et lisada 
seadmele oma nimi ja aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi kohaselt teiste 
ettevõtjate tuvastamiseks nõutava teabe 
säilitamisel ei tohiks ettevõtjatelt nõuda 
selliste ettevõtjatega seotud teabe 
ajakohastamist, kes on neile surveseadmed 
tarninud või kellele nemad on 
surveseadmed tarninud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Võttes arvesse surveseadmete 
kasutamisega seotud ohu olemust ning
selleks, et ettevõtjad saaksid tõendada ja 
pädevad asutused tagada, et turul 
kättesaadavaks tehtud surveseadmed on 
põhinõuetega vastavuses, on vaja sätestada 
vastavushindamine Nende menetluste 
väljatöötamisel tuleks silmas pidada 
surveseadmetega seotud ohu taset.
Seetõttu peaks iga surveseadmete 
kategooria jaoks olema asjakohane 
menetlus või valik erinevaid võrdse 
rangusega menetlusi. Otsusega nr 
768/2008/EÜ on kehtestatud 
vastavushindamismenetluste moodulid, 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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alates vähem rangetest kuni väga rangeteni, 
vastavalt ohutasemele ja nõutud 
ohutustasemele. Valdkondadevahelise 
ühtsuse ja erakorraliste lahenduste 
vältimise eesmärgil tuleks 
vastavushindamise menetlused valida 
kõnealuste moodulite hulgast. Kõnealustele 
menetlustele lisatud üksikasjad on 
põhjendatud surveseadmete suhtes nõutava 
kontrolli laadiga.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada turujärelevalve eesmärgil 
tulemuslik juurdepääs teabele, peaks kõigi 
kohaldatavate liidu õigusaktide 
kindlakstegemiseks vajalik teave olema 
kättesaadav ühes ühises ELi 
vastavusdeklaratsioonis.

(33) Et tagada turujärelevalve eesmärgil 
tulemuslik juurdepääs teabele, peaks kõigi 
kohaldatavate liidu õigusaktide 
kindlakstegemiseks vajalik teave olema 
kättesaadav ühes ühises ELi 
vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamiseks võib üks 
ühine ELi vastavusdeklaratsioon olla 
vastavatest individuaalsetest 
vastavusdeklaratsioonidest koostatud 
toimik.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Tarbijate, muude kasutajate ja 
kolmandate isikute tõhusaks kaitseks on 
vaja kontrollida vastavust asjakohastele 
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olulistele ohutusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) On vaja sätestada üleminekukord, et
lubada teha turul kättesaadavaks ja võtta 
kasutusele surveseadmed, mis vastavad
direktiivi 97/23/EÜ nõuetele.

(54) On vaja sätestada mõistlik
üleminekukord, mis võimaldaks, ilma et
tuleks järgida täiendavaid nõudeid 
toodetele, teha enne käesoleva direktiivi 
ülevõtmiseks võetavate riigisiseste 
meetmete kohaldamise kuupäeva turul 
kättesaadavaks ja võtta kasutusele 
surveseadmed, mis on juba turule lastud 
kooskõlas direktiiviga 97/23/EÜ. 
Levitajatel peaks seega olema võimalik 
tarnida turule lastud surveseadmeid, 
täpsemalt varusid, mis on juba 
turustusahelas, enne käesoleva direktiivi
riigisiseste ülevõtmismeetmete 
kohaldamise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Liikmesriigid peaksid kehtestama
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud siseriiklike õigusaktide 
rikkumise korral, ning tagama nende 
eeskirjade rakendamise. Nimetatud
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(55) Liikmesriigid peaksid sätestama
eeskirjad kooskõlas käesoleva direktiiviga 
vastu võetud riigisiseste õigusnormide 
rikkumise korral kohaldatavate karistuste 
kohta ning tagama nende eeskirjade
jõustamise. Sätestatavad karistused
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Käesoleva direktiivi siseriiklikku
õigusesse ülevõtmise kohustus peaks 
piirduma sätetega, mille sisu on võrreldes 
direktiiviga 97/23/EÜ muutunud.
Kohustus võtta üle muutmata sätted 
tuleneb direktiivist 97/23/EÜ.

(57) Käesoleva direktiivi riigisisesesse
õigusesse ülevõtmise kohustus peaks 
piirduma sätetega, mille sisu on võrreldes
varasema direktiiviga oluliselt muudetud.
Kohustus võtta üle muutmata sätted 
tuleneb varasemast direktiivist.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) „akrediteerimine” – mõiste on 
määratletud määruse (EÜ) nr 765/2008 
artikli 2 lõikes 10;

(24) „akrediteerimine” – akrediteerimine
määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 punktis
10 määratletud tähenduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „riiklik akrediteerimisasutus” – mõiste 
on määratletud määruse (EÜ) nr 765/2008 
artikli 2 lõikes 11;

(25) „riiklik akrediteerimisasutus” – riiklik 
akrediteerimisasutus määruse (EÜ) nr 
765/2008 artikli 2 punktis 11 määratletud 
tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi
surveseade, mis on seal juba lõpptarbija
jaoks kättesaadavaks tehtud;

(28) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi 
surveseade, mis on seal juba tarbijate ja 
muude kasutajate jaoks kättesaadavaks 
tehtud;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
liikmesriikide õigust sätestada nõudeid, 
mida nad peavad vajalikuks, et tagada 
inimeste ja eelkõige töötajate kaitstus 
kõnealuste surveseadmete kasutamise 
korral, tingimusel et see ei tähenda, et 
surveseadmeid muudetakse käesolevas 

2. Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
liikmesriikide õigust sätestada nõudeid, 
mida nad peavad vajalikuks, et tagada 
inimeste ja eelkõige töötajate kaitstus 
kõnealuste surveseadmete või seadmestike
kasutamise korral, tingimusel et see ei 
tähenda, et surveseadmeid või 
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direktiivis määratlemata viisil. seadmestikke muudetakse käesolevas 
direktiivis määratlemata viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuda 
surveseadmete ohutu ja nõuetekohase 
kasutamise tagamiseks vajalikul määral I 
lisa punktides 3.3 ja 3.4 toodud teabe 
esitamist liidu ametlikus keeles (ametlikes 
keeltes), mis võib olla määratletud selle 
liikmesriigi poolt, kus seade 
lõppkasutajani jõuab.

2. Liikmesriigid võivad nõuda 
surveseadmete ohutu ja nõuetekohase 
kasutamise tagamiseks vajalikul määral I 
lisa punktides 3.3 ja 3.4 toodud teabe 
esitamist keeles, mis on tarbijatele, 
muudele kasutajatele ja 
turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad koostavad artikli 4 lõigetes 1 ja 
2 nimetatud surveseadmete kohta II lisas 
nimetatud tehnilise dokumentatsiooni ja
teostavad või lasevad teostada artiklis 14 
nimetatud vastavushindamismenetluse.

2. Tootjad koostavad artikli 4 lõigetes 1 ja 
2 nimetatud surveseadmete kohta II lisas 
nimetatud tehnilise dokumentatsiooni ja
nad lasevad teostada artiklis 14 nimetatud 
vastavushindamismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks.
Arvesse võetakse muudatusi surveseadme 
disainis või omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või muudes 
tehnilistes spetsifikatsioonides, mille 
põhjal surveseadme vastavust kinnitatakse.

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks
käesolevale direktiivile. Arvesse võetakse 
muudatusi surveseadme disainis või 
omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või muudes 
tehnilistes spetsifikatsioonides, mille 
põhjal surveseadme vastavust kinnitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seoses surveseadmest tuleneva ohuga 
peetakse vajalikuks, teevad tootjad tarbijate 
ja teiste kasutajate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud 
surveseadmete pistelist kontrolli, uurivad 
mittevastavate surveseadmete kohta 
esitatud kaebusi ja selliste seadmete 
tagasivõtmisi ning vajadusel registreerivad 
need, ja teavitavad levitajaid igast 
nimetatud järelevalvemeetmetest.

Kui seoses surveseadmest tuleneva ohuga 
peetakse vajalikuks, teevad tootjad tarbijate 
ja teiste kasutajate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks pädevate asutuste 
nõuetekohaselt põhjendatud taotlusel
turul kättesaadavaks tehtud surveseadmete 
pistelist kontrolli, uurivad mittevastavate 
surveseadmete kohta esitatud kaebusi ja 
selliste seadmete tagasivõtmisi ning 
vajadusel registreerivad need, ja teavitavad 
levitajaid igast nimetatud 
järelevalvemeetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad tagavad, et nende surveseadmed 5. Tootjad tagavad, et surveseadmed, mille 
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kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit 
või muud märget, mis võimaldaks neid 
tuvastada, või kui seadme suurus või 
iseloom seda ei võimalda, siis tagavad 
tootjad, et nõutud teave on pakendil või 
seadmega kaasasolevas dokumendis.

nad on turule lasknud, kannavad tüübi-, 
partii- või seerianumbrit või muud märget, 
mis võimaldaks neid tuvastada, või kui 
seadme suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud 
teave on pakendil või seadmega 
kaasasolevas dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, postiaadressi ja võimalusel 
veebisaidi kas surveseadmele või, kui see 
ei ole võimalik, pakendile või seadmega 
kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud ärinime või registreeritud 
kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks 
kasutatava postiaadressi surveseadmele 
või, kui see ei ole võimalik, surveseadme
pakendile või seadmega kaasasolevasse 
dokumenti. Aadress osutab ühele kindlale
kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta.
Kontaktandmed esitatakse tarbijatele, 
muude kasutajatele ja 
turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadavas keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustused ja 
tehnilise dokumentatsiooni koostamine ei 
kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustused ja
artikli 6 lõikes 2 osutatud tehnilise 
dokumentatsiooni koostamise kohustus ei 
kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.
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Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne artikli 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
surveseadmete turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
surveseade kannab CE-vastavusmärgist, et 
sellega on kaasas nõutud dokumendid ning 
I lisa punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud juhised 
ja ohutusalane teave keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul surveseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.

2. Enne artikli 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
surveseadmete turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
surveseade kannab CE-vastavusmärgist, et 
sellega on kaasas nõutud dokumendid ning 
I lisa punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud juhised 
ja ohutusalane teave keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul surveseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud vastavalt artikli 6 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 
sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne artikli 4 lõikes 3 nimetatud 
surveseadmete turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
surveseadmega on kaasas piisavad 
kasutusjuhendid keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
kasutajad, mille turul surveseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Enne artikli 4 lõikes 3 nimetatud 
surveseadmete turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
surveseadmega on kaasas piisavad 
kasutusjuhendid keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
kasutajad, mille turul surveseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud vastavalt artikli 6 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 
sätestatud nõuded.
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Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et surveseade, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed kõnealuse surveseadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
Lisaks, kui surveseade kujutab endast ohtu, 
teavitavad levitajad sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 
nad surveseadme turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisega seotud 
dokumendid ja kirjavahetus 
koostatakse liidu ametlikus keeles
(ametlikes keeltes), mille võib määratleda 
liikmesriik, milles asub kõnealuste 
menetluste läbiviimise eest vastutav 
organ, või nimetatud organi poolt 
tunnustatud keeles.

8. Vastavushindamisega seotud 
dokumendid ja kirjavahetus koostatakse
tarbijatele, muude kasutajatele ja 
turujärelevalveasutustele kergesti 
arusaadavas keeles.

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui surveseadme suhtes kohaldatakse 
rohkem kui üht liidu õigusakti, milles 
nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, siis 
koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide 
jaoks üks ELi vastavusdeklaratsioon.
Selline deklaratsioon peab sisaldama
teavet asjaomaste õigusaktide
tuvastamiseks ning nende aktide ilmumise 
viiteid.

3. Kui surveseadme suhtes kohaldatakse 
rohkem kui üht liidu õigusakti, milles 
nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, siis 
koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide 
jaoks üks ELi vastavusdeklaratsioon.
Deklaratsioon sisaldab teavet asjaomaste
liidu õigusaktide kohta, sealhulgas nende 
aktide avaldamisviiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tuginevad CE-
vastavusmärgist käsitleva korra 
nõuetekohase kohaldamise tagamiseks 
olemasolevatele mehhanismidele ja 
võtavad märgise väärkasutamise korral 
vajalikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavushindamisasutus luuakse 2. Vastavushindamisasutus peab olema 
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siseriikliku õiguse alusel ning ta on 
juriidiline isik.

asutatud vastavalt liikmesriigi õigusele
ning olema õigusvõimeline isik.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Tal on vajalikud vahendid 
vastavushindamistoimingute nõuetekohase 
tegemisega seotud tehniliste ja 
haldusülesannete täitmiseks ning 
juurdepääs kogu vajalikule varustusele ja 
vahenditele.

Vastavushindamisasutusel on vajalikud 
vahendid vastavushindamistoimingute 
nõuetekohase tegemisega seotud tehniliste 
ja haldusülesannete täitmiseks ning 
juurdepääs kogu vajalikule varustusele ja 
vahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastavushindamistoimingute eest 
vastutavatel töötajatel on järgmised
tunnused:

7. Vastavushindamisülesannete täitmise
eest vastutavatel töötajatel on järgmised
pädevused:

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tagatakse vastavushindamisasutuste, 8. Tuleb tagada vastavushindamisasutuste, 
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nende juhtkonna ja hindamistöötajate
erapooletus.

nende juhtkonna ja
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate erapooletus.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtkonna ja hindamistöötajate tasu 
suurus ei sõltu teostatud hindamiste arvust 
ega nimetatud hindamiste tulemustest.

Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate tasu suurus ei tohi 
sõltuda tehtud hindamistoimingute arvust 
ega nende tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Vastavushindamisasutus võtab osa või 
tagab, et tema hindamistöötajad on 
teavitatud asjakohastest 
standardiseerimistegevustest ja asjakohaste 
liidu ühtlustamisaktide alusel loodud 
teavitatud asutuse koordineerimisgrupi 
tegevusest ning kohaldab nimetatud grupi 
töö tulemusel koostatud haldusotsuseid ja -
dokumente üldiste suunistena.

11. Vastavushindamisasutus võtab osa või 
tagab, et tema
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad on teavitatud 
asjakohastest standardiseerimistegevustest 
ja asjakohaste liidu ühtlustamisaktide 
alusel loodud teavitatud asutuse 
koordineerimisgrupi tegevusest ning 
kohaldab nimetatud grupi töö tulemusel 
koostatud haldusotsuseid ja -dokumente 
üldiste suunistena.

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Vastavuseeldus Nõuetele vastavuse eeldamine teavitatud 
asutuse puhul

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja surveseadme kirjelduse, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab käesoleva 
direktiivi artiklis 24 või 25 sätestatud 
nõuetele.

2. Teavitamise taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja surveseadme kirjelduse, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab käesoleva 
direktiivi artiklis 24 või 25 sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käesoleva direktiivi alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka asutuste identifitseerimisnumbreid ja
toiminguid, mille tegemiseks neist on 

2. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käesoleva direktiivi alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka asutuste identifitseerimisnumbreid ja
tegevusi, mille teostamiseks neist on 
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teavitatud. teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et nimetatud nimekiri on 
ajakohastatud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitav liikmesriik esitab komisjonile
selle nõudmisel kogu teabe seoses
teavitamise või asjaomase asutuse 
pädevuse säilimisega.

2. Teavitav liikmesriik esitab komisjonile
viimase nõudmisel kogu teabe seoses
teavituse alusega või asjaomase teavitatud
asutuse pädevuse säilimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus leiab, et 
tootja ei ole kinni pidanud I lisas 
sätestatud olulistest ohutusnõuetest või 
vastavatest harmoneeritud standarditest, 
siis nõuab ta kõnealuselt tootjalt sobivate

3. Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei 
ole järginud I lisas sätestatud olulisi 
ohutusnõudeid või vastavaid
harmoneeritud standardeid või muid 
tehnilisi spetsifikatsioone, nõuab ta 
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parandusmeetmete võtmist ja ei väljasta
vastavussertifikaati.

kõnealuselt tootjalt asjakohaste
parandusmeetmete võtmist ega väljasta
sertifikaati.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigist teavitamise reguleerimisala ja
tingimusi mõjutavatest asjaoludest;

(b) kõigist teavitamise ulatust või
tingimusi mõjutavatest asjaoludest;

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisade muudatused Volituste delegeerimine

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 41 
seoses surveseadmete ümberliigitamisega
ühel järgmistest kaalutlustest:

Selleks, et võtta arvesse surveseadmete 
tehnoloogia arengut, antakse komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 41 seoses
surveseadmete ümberliigitamisega, selleks 
et:



PR\1006248ET.doc 25/31 PE519.690v02-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 4 lõikes 3 märgitud surveseadme 
või surveseadmete kogumi suhtes peavad 
kehtima artikli 4 lõike 1 nõuded;

a) kohaldada 4 lõikes 3 märgitud 
surveseadme või surveseadmete kogumi 
suhtes artikli 4 lõike 1 nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 4 lõikes 3 märgitud seadmestiku 
või seadmestike kogumi suhtes peavad 
kehtima artikli 4 lõike 2 nõuded;

(b) kohaldada artikli 4 lõikes 3 märgitud 
seadmestiku või seadmestike kogumi 
suhtes artikli 4 lõike 2 nõudeid; või

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) surveseade või surveseadmete kogum
peab erandina II lisa nõuetest olema 
liigitatud mõnda teise kategooriasse.

(c) liigitada surveseade või surveseadmete 
kogum erandina II lisa nõuetest mõnda 
teise kategooriasse.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad artikli 2 lõigete 15 – 31, artiklite
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, artikli 19 
lõigete 3 – 5, artiklite 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 42, 43 ning III ja IV lisa 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 1. märtsiks 2015.
Liikmesriigid edastavad kõnealuste
meetmete teksti viivitamata komisjonile

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad artikli 2 lõigete 15–31, artiklite
6–12, 17 ja 18, artikli 19 lõigete 3, 4 ja 5, 
artiklite 20–38, 42, 43 ning III ja IV lisa 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid 1. märtsiks 2015. Nad
edastavad komisjonile viivitamata 
nimetatud meetmete teksti.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi VASTAVUS DEKLARATSIOON ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr 
XXXX)1

_________________

1 Tootja võib soovi korral 
vastavusdeklaratsioone nummerdada.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 1. nr xxxxxx (surveseadme kordumatu välja jäetud
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identifitseerimisnumber):

Or. en
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv surveseadmete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
(uuesti sõnastatud)
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SELETUSKIRI

Taustteave

Käesolevas raportis esitatakse muudatusettepanekud Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/23/EÜ 
surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Komisjon esitas uuesti sõnastatud ettepaneku 2013. aasta juunis uue õigusraamistiku 
rakendamise raames. Viimane võeti vastu 2008. aastal kaupade paketina ja hõlmab üksteist 
täiendavaid õigusakte: otsust 768/2008 toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ ning määrust 765/2008, millega 
sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93.

Kehtivas direktiivis 97/23/EÜ sätestatakse põhilised ohutusnõuded, millele surveseadmed ja 
seadmestikud peavad vastama, et need saaks ELi turul kättesaadavaks teha.

Uus õigusraamistik võeti vastu kehtivate liidu ühtlustamisaktide puuduste kõrvaldamiseks, et 
kujundada välja ausa konkurentsi ja ohutute toodetega ühtne turg. Kehtivate liidu 
ühtlustamisaktide ebajärjekindel rakendamine ja jõustamine liikmesriikides koos keeruliste 
õigusnormidega on muutnud nende nõuetekohase tõlgendamise ja kohaldamise nii ettevõtjate 
kui ka ametiasutuste jaoks üha raskemaks, mis toob kaasa ebavõrdsed turutingimused ja ka 
ohtlike toodete turuleviimise. Kaupade pakett annab üldise raamistiku tooteid käsitlevate 
õigusaktide täiustamiseks, et muuta need ühtsemateks ja arusaadavamateks nii ettevõtjatele 
kui ka turujärelevalveasutustele. 

Siiski ei ole uue õigusraamistiku otsuse sätted otseselt kohaldatavad. Selleks et tagada, et kõik 
liidu ühtlustamisaktidega hõlmatud majandussektorid saaksid kasu uue õigusraamistiku 
parandustest, peab uue õigusraamistiku otsuse sätted integreerima kehtivatesse tooteid 
käsitlevatesse õigusaktidesse.

Käesolev direktiiv lahutati 2011. aasta novembris esitatud ühtlustamispaketist, sest erinevalt 9 
muust direktiivist, hõlmab see uuesti sõnastatud direktiiv vastavusse viimist muu ELi 
õigusaktiga, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 
1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist 
(CLP-määrus).

Direktiivi sätetes tehtud muudatused puudutavad mõisteid, ettevõtjate kohustusi 
(vastavusdeklaratsiooni), vastavuseeldust harmoneeritud standarditele, CE-märgist, 
vastavushindamisasutusi, turujärelevalvet, kaitseklausliga seotud menetlust, surveseadmete 
liigitust ning komiteemenetlust ja delegeeritud õigusakte.

Ettepaneku eesmärk hõlmas üksnes vastavusse viimist otsuse 768/2008/EÜ ja CLP-määruse 
horisontaalsete sätetega ja Lissaboni lepingu uue terminoloogiaga, sealhulgas 
komiteemenetluse uute eeskirjadega.
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Menetlus

Vastavusse viimine uue õigusraamistiku otsusega ja CLP-määrusega eeldab mitme sisulise 
muudatuse tegemist direktiivi sätetes. Uuesti sõnastamise tehnika on valitud vastavalt 28. 
novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 87 kohaselt vaatab õigusasjade eest vastutav komisjon 
ettepaneku konsultatiivse töörühma (Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistused) aruannete põhjal läbi ja otsustab, kas see sisaldab muid sisulisi muudatusi 
peale nende, mis on ettepanekus esile toodud või mille on välja toonud konsultatiivne 
töörühm.

Raportööri seisukoht

Raportöör peab vastavusse viimist ühtlustamispaketi jätkuks ja järjekordseks sammuks ELi 
ühtse turu väljakujundamise suunas.

Uus õigusraamistik loob toodete jaoks lihtsustatud õiguskeskkonna ja võimaldab tehniliste 
eeskirjade järjepidevamat kohaldamist, mis aitab parandada ühtse turu toimimist, tagades 
nõuetele mittevastavate toodete ja ettevõtjate võrdse kohtlemise ning ka teavitatud asutuste 
võrdse hindamise kogu ELi turul. 

Raportööri arvamus on, et vastavusse viimine uue õigusraamistikuga suurendab nii tootjate 
kui tarbijate kindlustunnet, kuna selgitatakse ettevõtjate kohustusi, ning annab liikmesriikide 
ametiasutustele tõhusamad vahendid turujärelevalve kontrolli teostamiseks, mille tulemusel 
väheneb turul nõuetele mittevastavate ja ohtlike toodete hulk. 

Raportöör tunneb heameelt ka selle üle, et vastavusse viimine hõlmab ka CLP-määrust, 
millega rakendatakse liidus globaalset harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja 
märgistamise süsteemi, mis on rahvusvahelisel tasandil ÜRO struktuuride raames heaks 
kiidetud.

Raportöör toetab komisjoni üldist kavatsust piirduda ainult vastavusse viimisega ja seetõttu on 
raportöör teinud komisjoni ettepanekus ainult selliseid muudatusi, millega võetakse arvesse 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel üheksa muu direktiivi kohta saavutatud kokkulepet ja 
mis komisjoni ettepanekus ei kajastu. See hõlmab:

 direktiivi edasist vastavusse viimist uue õigusraamistikuga ja õiguskindluse
tagamist. Nagu ühtlustamispaketis kokku lepiti, peab raportöör oluliseks mitmete 
muudatuste tegemist kavandatavasse direktiivi, et saavutada suurem järjepidevus 
otsuses nr 768/2008/EÜ kasutatud mõistetega ja kõrvaldada võimalikud vastuolud 
tekstis, mis muidu võiksid tekitada õiguskindlusetust. Samuti on oluline selgitada 
nende alles laos olevate toodete õiguslikku olukorda, mis on kooskõlas kehtiva 
direktiiviga lastud seaduslikult turule enne uue direktiivi kohaldamist. Tuleks 
rõhutada, et ELi õigusaktid ei ole tagasiulatuvad, ja selgitada, et kõnealused tooted 
võib turul kättesaadavaks teha ka pärast uue direktiivi kohaldamise kuupäeva.
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 bürokraatia vähendamist. Raportöör toetab uue õigusraamistiku kohast menetluste 
lihtsustamist ja ajakohastamist, kuid soovib rõhutada, et teatavate uue raamistikuga 
loodud kohustuste jaoks on vaja paindlikkust, nagu on märgitud ka ühtlustamispaketi 
lõplikus kokkuleppes. Seetõttu lisas raportöör võimaluse teha ühe ühise 
vastavusdeklaratsiooni reeglist erand. Sellega pakutakse lahendus olukorrale, kus üks 
ühine dokument tekitaks keerukuse või mahu tõttu probleeme. Sel juhul peaks olema 
võimalik esitada kõik asjaomased vastavusdeklaratsioonid eraldi. Peale selle peaks 
tootjal olema õigus soovi korral vastavusdeklaratsioone nummerdada.

 kaugmüügi suhtes kohaldatava õigusraamistiku selgitamist ja CE-vastavusmärgise 
kaitsmist. Raportöör tegi muudatusettepaneku, millega tagada, et direktiivi 
kohaldataks kõigi müügiviiside, sh kaugmüügi suhtes. Ühtlasi rõhutab raportöör 
vajadust võtta liikmesriikides asjakohaseid meetmeid CE-vastavusmärgise 
väärkasutamise vastu.


