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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning turujärelevalve kohta
(2010/2085(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/932;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsust nr 768/2008/EÜ, 
millega sätestatakse toodete turustamise ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu otsus 93/465/EEÜ3;

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2009. aasta otsust, millega kehtestatakse haldamise 
suunised direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse direktiiv) (2010/15/EÜ)4 artikli 12 
alusel loodud ühenduse kiire teabevahetuse süsteemile „RAPEX” ja artikli 11 alusel 
kehtestatud teatamise korrale;

– võttes arvesse komisjoni raportit Euroopa Parlamendile ja nõukogule nende 3. detsembri 
2001. aasta üldise tooteohutuse alase direktiivi 2001/95/EÜ rakendamise kohta, 
(KOM(2008)0905);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine: 
kavandatud meetmete kokkuvõte”, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, 18. mai 
2010;

– võttes arvesse tegevuskava „Kohandumine uue õigusliku raamistikuga (otsus 768/2008)“, 
ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat, 15. aprill 2010;

– võttes arvesse tegevuskava „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta 
üldise tooteohutuse direktiivi 2001/95/EÜ (GPSD) läbivaatamine”, tervise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraat, 25. märts 2010;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti üldise tooteohutuse direktiivi 2001/95/EÜ ja 
määruse (EÜ) nr 765/2008 turujärelevalve sätete vaheliste seoste kohta, tervise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraat, 2. märts 2010;

                                               
1 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

2 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

3 ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

4     EÜT L 221, 26.1.2010, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine: 
võtmeküsimuste kindlaksmääramine”, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, 15. 
september 2009;

– võttes arvesse IMCO komisjoni tellitud ja 2009. aasta oktoobris avaldatud infodokumenti 
turujärelevalve kohta liikmesriikides;

– võttes arvesse IMCO komisjoni tellitud ja 2010. aasta septembris avaldatud 
infodokumenti üldise tooteohutuse direktiivi (GPSD) läbivaatamise ja turujärelevalve 
kohta;

– võttes arvesse üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ja turujärelevalve seminari, mis 
toimus 30. septembril 2010. aastal;

– võttes arvesse tarbijate standardimises osalemise koordineerimise Euroopa ühingu 
(ANEC) ja Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) koostatud dokumenti „Üldise 
tooteohutuse direktiivi läbivaatamine võtmeküsimused tarbija pilgu läbi” kohta, ANEC-
GA-2010-G-001lõplik, BEUC X/031/2010 – 18-05/2010;

– võttes arvesse tarbijate standardimises osalemise koordineerimise Euroopa ühingu
(ANEC) ja Euroopa riiklike tööstusliitude föderatsiooni Orgalime 2009. aasta aprilli 
ühisseisukohta „Nõue luua üleeuroopaline turujärelevalve süsteem”;

– võttes arvesse ELi, USA ja Hiina kolmepoolset tippkohtumist Shanghais 25. ja 26. 
oktoobril 2010. aastal;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks on hädavajalik tagada, et kõik ELi 
turule viidavad tooted on ohutud;

B. arvestades, et uus õiguslik raamistik võeti vastu 2008. aasta juulis ja turujärelevalve 
määrus (EÜ) nr 765/2008 hakkas kehtima 1. jaanuarist 2010;

C. arvestades, et üldise tooteohutuse direktiiv 2001/95/EÜ, millega sätestatakse üldised 
ohutusnõuded tarbekaupadele ühenduse tasandil, tuleb läbi vaadata ja viia vastavusse uue 
õigusliku raamistikuga, eelkõige turujärelevalve määrusega;

D. arvestades, et üldise tooteohutuse ja turujärelevalve õiguslik raamistik koosneb kolmest 
õigusaktide kihist (üldise tooteohutuse direktiiv, uus õiguslik raamistik ja 
valdkonnaspetsiifilised ühtlustamise direktiivid), ning see põhjustab siseturul ebakindlust 
ja segadust;

E. arvestades, et turujärelevalve tase on liikmesriikides märgatavalt erinev ja mitmed neist ei 
suuda määrata vajalikke ressursse tõhusaks turujärelevalveks ning tõlgendavad tõsist ohtu 
kujutavad tooteid erinevalt;



PR\839238ET.doc 5/11 PE452.795v01-00

ET

F. arvestades, et turujärelevalve ametiasutuste vaheline koostöö ja ühised turujärelevalve 
meetmed on hädavajalikud ning neid tuleks seega veelgi tugevdada ja neile vahendeid 
anda;

G. arvestades, et määruste kasutamise eelisteks võrreldes direktiividega on selgus, 
prognoositavus ja tulemuslikkus, nagu väidetakse ka Monti raportis,

Turujärelevalve
Sissejuhatus
1. usub, et praegust turujärelevalve õiguslikku raamistikku tuleb tõhusalt jõustada ja rohkem 

kooskõlastada;
2. teeb komisjonile ettepaneku luua ühtne üleeuroopaline turujärelevalve raamistik;

3. kutsub liikmesriike üles määrama turujärelevalve tegevuste jaoks piisavaid 
finantsvahendeid ja inimressursse; kutsub komisjoni üles liikmesriikidele survet 
avaldama, julgustama neid suurendama turujärelevalve ressursse ning neid selles 
abistama; rõhutab, et puudulikud turujärelevalve süsteemid õõnestavad kodanike usaldust 
siseturu vastu;

4. rõhutab, et majandus- ja finantskriisi ei tohi kasutada ettekäändena, miks vajalike 
ressursse turujärelevalvele mitte jagada;

5. rõhutab, et on hädavajalik, et liikmesriigid jagaksid üksteisega parimaid tavasid; nõuab 
turujärelevalve ametiasutuste koostööd, oskusteabe vahetamist ja parimate tavade 
jagamist; tuletab meelde tolli ja turujärelevalve ametiasutuste koostöö tähtsust 
välispiiridel, et viia läbi piisavaid ühendusse sisenevate toodete kontrollimisi;

6. teeb ettepaneku seada ametisse tooteohutuse ja muude toodete kontaktpunktides ära 
toodud valdkondade alast haridust pakkuvad asutused, mis aitaksid õppuste läbiviimisel 
ja edastaksid teavet tööstusharude vahel;

7. nõuab tungivalt, et komisjon looks avaliku tarbekaupade ohutuse andmebaasi, sealhulgas 
kaebuste foorumi, mis tõstaks siseturul teadlikkust piiritagustest ohtlikest toodetest; 
nõuab, et loodaks õnnetuste statistikasüsteem, kus avaldataks kohustuslikke Euroopa 
Komisjoni koordineeritavaid ja rahastatavaid aastaaruandeid, milles liikmesriigid 
teatavad toodetest, mille kasutamine on nende territooriumil õnnetusi põhjustanud;

Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine
Üldise tooteohutuse direktiivi ja uue õigusliku raamistiku ühtlustamine – uus üldise 
tooteohutuse ja turujärelevalve määrus
8. toetab üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamist ning nõuab antud direktiivi mõistete 

kohandamist turujärelevalve määrusega mõistete ja ettevõtjate kohustuste osas;

9. nõuab üldise tooteohutuse direktiivi ja uue õigusliku raamistiku jälgitavuse nõuete 
kooskõlastamist, et tagada ühtne jälgitavuse süsteem;

10. rõhutab mõistete samasuse tähtsust ning liikmesriikides läbi viidavate tõsist ohtu 
kujutavate toodete hindamiste tähtsust ohutuse taseme ühtlustamisele kogu Euroopa 
Liidus ja jälgitavuse süsteemile;
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11. nõuab tungivalt, et komisjon looks ühtse turujärelevalve süsteemi, esitades näiteks 
„üldise tooteohutuse ja turujärelevalve määruse“, sealhulgas turujärelevalve määrus ja 
läbivaadatud üldise tooteohutuse direktiiv ühes uuendatud ettepanekus, mis hõlmab nii 
ühtlustatud kui ühtlustamata tooteid;

Üldise tooteohutuse direktiivi konkreetsed lisamuudatused
12. nõuab, et mõiste „lapsi ahvatlev toode” lisataks üldise tooteohutuse direktiivi selle 

praeguse läbivaatamise käigus ning valdkonnaspetsiifilisse ühtlustatud toodete kohasesse 
seadusandlusse; tunneb heameelt ad hoc töörühma tehtud töö üle lapsi ahvatlevate 
seadmete kohta; nõuab kogu protsessi suuremat läbipaistvust ja soovib saada rohkem 
teavet seniste edusammude kohta;

13. peab problemaatiliseks, et praegune üldise tooteohutuse direktiiv ei hõlma tooteid, mida 
kasutavad teenusepakkujad, see tähendab, et üldised ohutusnõuded kehtivad siis, kui 
toodet kasutab tarbija teenusepakkuja territooriumil, aga ei kehti, kui sama toodet kasutab 
teenusepakkuja; rõhutab vajadust see seaduslik lünk direktiivis ära parandada; 

14. nõuab Euroopa tooteohutuse õigusaktide lihtsustamist ja julgustab toitu imiteerivate 
toodete alaste sätete lisamist läbivaadatud ettepanekusse;

15. selleks et tagada suurima hulga eriti kaitsetute tarbijate ohutus, kutsub üles lisama viidet 
„puuetega inimesed” (koos viidetega „lapsed” ja „vanurid”, mis on juba direktiivis sees);

16. kutsub komisjoni üles lisama direktiivi tootjate kohustus teha riskianalüüs 
projekteerimisjärgus; nõuab tungivalt, et riskide tuvastamisel need koos tootega 
dokumenteeritaks, kui see turustatakse;

Ühenduse erakorralised meetmed
17. on mures, et erakorralised meetmed on ajutised, sest see toob kaasa õigusliku 

ebakindluse; rõhutab vajadust tulemuslikuma reguleeriva raamistiku järele, mis lubaks 
kiiret sekkumist ja kindlaid pikaaegseid lahendusi, ilma poliitiliste otsuste üleandmiseta 
standardiorganisatsioonidele; üldine tooteohutuse direktiiv peaks võimaldama 
tootespetsiifiliste eeskirjade kehtestamist ilma piiranguteta, kas sisu või kohaldamise 
perioodi osas;

Jälgitavus
18. rõhutab, et tõsist ohtu kujutavad tooted tuleb võimalikult kiiresti ja jäädavalt turult 

kõrvaldada või eemaldada ning tuleb tagada jälgitavus kogu tarneahelas;
19. nõuab juba sisseseatud kindlakstegemise korra tõhusat jõustamist; julgustab komisjoni 

viima läbi uute tehnoloogiate kasutamise hindamisi, näiteks raadiosagedustuvastus 
(RFID), tehnoloogia märgised ja nano-trükitud intelligentne pakendamine, kuid arvab, et 
nende tehnoloogiate kasutamine ei tohi ohustada tarbija privaatsust, turvalisust ja ohutust;

RAPEX
20. tunnistab, et RAPEX on kasulik ja tõhus ohtlike toodete (tõsist ohtu kujutavad tooted) 

suhtes võetud meetmete alase teabe levitamise vahend liikmesriikides, kuid seda saab 
veel edasi arendada;

21. kutsub komisjoni üles võimaldama tooteohutuse spetsialistidele, 
tarbijaorganisatsioonidele ja riikide ametiasutustele juurdepääsu kogu asjakohasele 
teabele; 
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22. tunneb heameelt uute RAPEXi suuniste üle, mis aitavad kaasa RAPEXi toimimise 
täiustamisele; kutsub komisjoni üles tõhustama uut riskihindamise meetodit ja ühtlustatud 
tarbekaupadele juba sisseseatud meetodeid, et abistada turujärelevalve asutusi nende töös;

23. on eriti mures, et igal aastal suureneb RAPEXi nende teadete arv, mis on seotud Hiina 
päritolu toodetega, mis moodustavad üle poole RAPEXi teadetest ja mille korral ei ole 20 
protsendil juhtudest võimalik tuvastada tootjat; kutsub seetõttu üles tegema 
rahvusvaheliselt tõhusaid jõupingutusi ja tunneb heameelt ELi, Hiina ja USA koostöö üle 
toodete jälgitavuse strateegiate vallas; tunneb heameelt igasuguste ELi ja Hiina 
ametiasutuste organiseeritud toetuse, koolituse ja seminaride üle, mille eesmärk on 
tooteohutuse paremaks muutmine;

Interneti-müük ja tolliamet
24. on mures raskuste pärast, millega seisavad silmitsi turujärelevalve ametiasutused võttes 

meetmeid ohtlike toodete (tõsist ohtu kujutavad tooted) müümise vastu internetis;
25. tunneb heameelt komisjoni tooteohutuse alase projekti C2013 üle, mis koostab ELi 

tollikontrolli suunised; nõuab, et see esitaks konkreetseid vahendeid, millega tolliasutused 
saavad võidelda piisava imporditud toodete kontrolli probleemidega, ning nõuab 
täitevasutustelt veelgi tõhusamat koostööd;

26. kutsub komisjoni ja liikmesriikide ametivõime üles tagama ametnikele korralik koolitus, 
et ohtu kujutavaid tooteid rohkem avastataks; nõuab tolli ja turujärelevalve ametiasutuste 
paremat koostööd enne toodete turule laskmist;

Standardimine
27. rõhutab turujärelevalve ametiasutuste täieliku osalemise vajadust standardite 

väljatöötamises, sest see on sobiv vahend tagamaks, et standardite vabatahtlik 
kohaldamine suurendab tarbija ohutust;

28. nõuab praegu kohaldatava korra täiustamist Euroopa standardite loomisel, et tagada 
tõhusam õigeaegne reaktsioon uutele või tekkivatele ohtudele; rõhutab siiski, et uus või 
muudetud kord peaks sisaldama parlamendi järelevalvele allumist; rõhutab, et 
parlamendil peaks olema ka õigus kontrollida ülevõtmise korda / rahvusvaheliste 
Euroopa-väliste ja muude standardite rakendamist;

29. nõuab, et standardimine piirduks nende tehniliste vahendite andmisega, millega 
saavutatakse või hinnatakse vastavust teatud poliitilise otsusega; tarbija heaolu kaitsele 
otsest mõju osutavate poliitiliste küsimustega tuleb tegeleda poliitilisel tasemel, mitte 
edastada neid standardiorganisatsioonidele;

30. nõuab, et alustataks kaitsemeetmete menetlust, mis võimaldaks liikmesriikidel väljendada 
ametlikku vastuväidet kindlale standardile (nagu mänguasjade ohutuse direktiivi 
2009/48/EÜ artikkel 14) kaitsemeetmete menetluse kasutamine peaks olema võimalik 
isegi enne, kui standardile on viidatud Euroopa Liidu Teatajas;

31. nõuab, et komisjon astuks võimalikult kiiresti täiendavaid samme, et vajalikud 
parandused saaksid jõustatud, kuna see on tarbijate ohutusele ülioluline;

°
°       °
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32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Hästi toimiva ühtse turuga kaasneksid ohutud tooted ja tarbijate usaldus. Seades eesmärgiks 
vaba ringluse ja veelgi laiema tootevaliku turul, ei tohi kaotada silmist tarbijaohutust.

Üldine pilguheit tooteohutuse valdkonnale näitab, et viimase kümnendi jooksul on tehtud 
ELis tooteohutuse vallas edusamme. Nii valitsused kui ettevõtted on vastutavad turvalisemate 
toodete tagamise eest ning ELi tasandi seadusandluse tõttu on tootenõudeid käsitletud 
ühtemoodi, ja see on parandanud üldist tooteohutust siseturul.

Kuigi edusammud on märgatavad, on endiselt ruumi täiendustele, ning sellega tuleb tegeleda, 
samas kui selles valdkonnas võidakse nii tarbijaohutus kaalule panna või see isegi hävitada. 

Igal aastal juhtub surmaga lõppevaid õnnetusi, kui näiteks lapsed kasutavad tooteid, mis on 
ohtlikud või mida kasutatakse ohtlikult. Üks viimaseid näiteid on kardinatega, kui lapsed on 
end üles poonud nööridega, mis tõmbavad kardinaid üles ja alla. Kehtiva seadusandluse 
raames ei saa selliste toodete valmistamist kiiresti peatada ega neid kiiresti muuta, kuigi see 
juhtum kuulub üldise tooteohutuse direktiivi alla. Toote muutmiseks on tarvis standardit ning 
standardi koostamise protsess on praegu kehtivas seadusandluses liiga aeganõudev. Seega on 
antud kardinad täiesti seaduslikud ja tarbijad saavad neid osta paljudest Euroopa poodidest.

Raportöör soovib rõhutada, et kehtiva Euroopa tooteohutuse seadusandluse läbivaatamine on 
oluline selleks, et ohtlikud tooted üles leitaks ning nende valmistamine peatataks.

Euroopa üldise tooteohutuse direktiiv 2001/95/EÜ (GPSD), mis reguleerib üldiseid toodete 
ohutusnõudeid, võeti vastu peaaegu kümme aastat tagasi ja see tuleb läbi vaadata.

Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine on vajalik ka selleks, et viia see vastavusse 2008. 
aasta juulis vastuvõetud uue õigusliku raamistikuga (NLF), et mitte seada ohtu eesmärki 
saavutada sidus siseturg ühtlustatud ja ühtlustamata toodetele ja tagada tarbijate huvide 
igakülgne kaitse.

Uus õiguslik raamistik ja üldise tooteohutuse direktiiv kattuvad osaliselt oma praeguses 
ulatuses. Vaja on uurida, kuidas tagada ühtlustatud ja ühtlustamata kaupade sidusus selleks, et 
tagada optimaalne tarbijakaitse ja tootjate tegevuse täielik läbipaistvus. Seetõttu on oluline 
tagada, et ühtlustatud toodetele kehtivate (sõltuvalt sellest, kas nad on tarbekaubad või ei) 
erinevate turujärelevalve eeskirjade kaks osa enam ei kattuks. Lisaks on nii uues õiguslikus 
raamistikus kui üldise tooteohutuse direktiivis kehtivad sätted, lisaks valdkonnaspetsiifilistele 
ühtlustamisdirektiividele vastavalt eriseaduse (lex specialis) põhimõttele. Seega määravad 
asjakohast õiguslikku raamistikku kõik kolm osa: uus õiguslik raamistik, üldise tooteohutuse 
direktiiv ja valdkonna ühtlustamise direktiivid. Selline keeruline olukord tuleb läbi vaadata ja 
lahendada.

Turujärelevalve on tihedalt seotud tooteohutusega ja on oluline element, et tagada toodete 
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vastavus asjakohases ühenduse ühtlustamise seadusandluses kehtestatud nõuetele ning tagada, 
et tooted ei ohusta ühtegi avaliku huvi aspekti. Nähtavasti on turujärelevalve hulgale 
liikmesriikidest väljakutse, kuna selgub, et nad ei suuda eraldada tõhusaks turujärelevalveks 
vajalikke ressursse. See on murettekitav tendents, mis õõnestab tehtud pingutusi parema 
tooteohutuse saavutamise nimel.

Raportööri põhiküsimused

Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine ja uue õigusliku raamistikuga kohandamine
Raportöör rõhutab üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise vajadust, selleks et uuendada 
toodete ohutusnõuete üldreegleid ja kohaldada seadusandlus uue õigusliku raamistikuga.
Raportöör tunnistab üldise tooteohutuse direktiivi ja uue õigusliku raamistiku õiguslikke 
erinevusi, kuid märgib, et on valdkondi, mida kaks õigusakti ei puuduta, ning valdkondi, kus 
nad kattuvad. See nõuab kohaldamist, et asjaomastel turujärelevalve ametiasutustel ei tekiks 
selles osas kahtlusi.

Turujärelevalve tugevdamine
Raportöör keskendub ka vajadusele tugevdada turujärelevalvet ja nõuab, et kehtivaid määrusi 
rohkem ja paremini jõustataks. Liikmesriikidel tuleb rohkem vahetada teadmisi ja kogemusi, 
et turujärelevalve parimaid tavasid levitataks üle kogu ELi. See toob kaasa turu, kus tarbijad 
tunnevad end turvaliselt ja teeb ettevõtetele selgeks, millised reeglid Euroopas kehtivad. 
Seetõttu peavad liikmesriigid leidma piisavaid ressursse vajaliku turujärelevalve teostamiseks. 

Selleks et ühtlustada kogu liidu ohutuse taset ja tugevdada turujärelevalvet, on raportööri 
üheks peamiseks visiooniks ka näiteks „Üldise tooteohutuse ja turujärelevalve määruse“ 
esitamine, mis hõlmab nii ühtlustatud kui ühtlustamata tooteid ühes õigusaktis, et tagada turu 
toodete ohutus. 

Jälgitavus
Konkreetsetest üldise tooteohutuse direktiivi muudatustest teeb raportöör ettepaneku astuda 
konkreetseid samme jälgitavuse osas. Kui kusagil Euroopas leitakse ohtlikke tooteid, on 
oluline, et asjaomased ametiasutused saavad need kätte ning saavad sundida ettevõtteid neid 
tooteid Euroopa turult eemaldama või kõrvaldama. See tõstab tarbijate usaldust Euroopa turu 
toodete ostmisel. Peale selle tehakse ettepanek luua tarbekaupade ohutuse andmebaas, et 
Euroopa tarbijad ja ettevõtted saaksid jagada teavet ning kogemusi ohtlike toodete kohta ning 
koguda statistikat kõige rohkem õnnetusi põhjustavate toodete kohta.

Raportöör tunneb heameelt toodete jälgimise uute algatuste ja tehnoloogiate üle. See 
võimaldab ametiasutustel, ettevõtetel ja tarbijatel leida tooteid, mis on pärast Euroopa turule 
tulemist ohtlikuks osutunud. Samal ajal rõhutab raportöör, et jälgitavusega ei tohi rikkuda 
üksikisiku privaatsust. Jälgitavuse alase koostöö suhtes teeb raportöör ettepaneku hõlbustada 
RAPEXi süsteemi teabe kättesaadavust ohutusspetsialistidele, tarbijaorganisatsioonidele ja 
riikide ametiasutustele, koos üldisema teabe jagamisega, nagu on soovitatud ülalmainitud 
andmebaasis.

Kaitsetute tarbijate probleemiga tuleb tegeleda
Raportöör soovitab samuti keskenduda ühtse turu kõige kaitsetumatele tarbijatele: lastele, 
vanuritele ja puuetega inimestele. Euroopa Ühendusel lasub nende rühmade ees eriline 
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vastutus, seda ka tooteohutuse valdkonnas.

Lapsi ahvatlevad tooted
Tooteohutuse nõuete ja turujärelevalve tugevdamisele keskendumise raames tahab raportöör 
rõhutada lastekaitset. Tooted lastele ja lapsi ahvatlevad tooted on raportööri kaks peamist 
tähelepanu keskpunkti.

Suurendatud tähelepanu tooteohutusele varajases staadiumis
Ohtliku toote turule viimise riski minimeerimiseks soovitab raportöör panna ettevõtjatele 
kohustus teha riskianalüüs juba projekteerimisjärgus. See tagaks suurema tähelepanu 
tooteohutusele tootearenduse varajases staadiumis ja ennetaks paljusid tänaseid traagilisi 
õnnetusi. Raportööri nägemus on, et muudetud üldise tooteohutuse direktiivi tõttu on tootjad 
ainult reageerimise ja õnnetuste korral kahju hüvitamise asemel juba varem 
tähelepanelikumad ja teadlikumad lõksudest, ning see on kasuks nii neile kui ka tarbijatele.

Raportöör teeb ka ettepaneku seada ametisse liikmesriikide toodete kontaktpunktiga seoses 
ohutute toodete alast haridust pakkuv asutus, kooskõlas Ameerika Ühendriikides asutatuga. 
Nimetatud asutus aitaks viia läbi tooteohutuse alaseid koolitusi ja õppusi tootjatele, 
ametiasutustele,
tarbijatele ja teistele.

Tooteohutus globaalses perspektiivis
Globaliseerumine on samuti üks raporti aspektidest. Globaliseerunud maailmas, kus üha 
rohkem tooteid on pärit välismaalt, eriti Hiinast, tervitab raportöör rahvusvahelist koostööd 
tooteohutuse valdkonnas. EL koostöös oma partneritega suudaks pöörata piisavalt tähelepanu 
toodete ohutusele ja toodete jälgitavusele juba enne, kui tooted Euroopa turule jõuavad.

Internetikaubandus
Tähelepanu pööratakse ka internetis müüdavatele kaupadele. Üha rohkem kaubeldakse 
toodetega internetis ja üha rohkem viiakse tooteid Euroopast väljapoole. Selleks et tugevdada 
tarbijate usaldust ning muuta internetiturg läbipaistvamaks ja ettevõtetele kättesaadavamaks, 
on raportööri soov, et kehtestataks ühtsed reeglid internetis müüdavate toodete ohutusele.

Standardimine – menetluste kaasamine
Lõpetuseks, turujärelevalve ametiasutused peaksid kooskõlas parimate tavade jagamisega 
osalema aktiivselt standardite koostamise protsessis, sest see on sobiv vahend tagamaks, et 
standardite jõustamine liikmesriikides on teostatav.


