
PR\900999ET.doc PE488.062v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2011/0350(COD)

7.5.2012

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate 
surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Zuzana Roithová

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 87)



PE488.062v01-00 2/22 PR\900999ET.doc

ET

PR_COD_1recastingam

Kasutatud tähised
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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 lihtsate 
surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 
(uuesti sõnastatud)
(COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0768),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0428/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2,

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

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2012),

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 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Ettevõtjad peaksid tagama, et kogu 
nõutud asjakohane teave kuvatakse ka 
kaugmüügi korral, et võimaldada 
turujärelevalveasutustel kontrolli 
teostada.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kui ühe ühise ELi 
vastavusdeklaratsiooni väljastamine võib 
selle keerukuse või ulatuse tõttu 
põhjustada eriprobleeme, peaks olema 
võimalik asendada see ühine ELi 
deklaratsioon üksikute ELi 
vastavusdeklaratsioonidega iga asjaomase 
anuma jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) anuma survestatud osad ja komponendid 
valmistatakse kas legeerimata 
kvaliteetterasest, legeerimata alumiiniumist 
või mittevanandatud 
alumiiniumisulamitest;

b) anuma survestatud osad ja muud 
osad valmistatakse kas legeerimata 
kvaliteetterasest, legeerimata alumiiniumist 
või mittevanandatud 
alumiiniumisulamitest;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) ettevõtja – tootja, volitatud esindaja, 
importija ja levitaja;

7) „ettevõtja” – tootja, volitatud esindaja, 
importija või levitaja;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) harmoneeritud standard – mõiste on 
määratletud Euroopa standardimist 
käsitleva määruse (EÜ) nr [../..] artikli 2 
lõike 1 punktis c;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) tagasivõtmine – mis tahes meede, mille 
eesmärk on võtta turult tagasi surveanum, 
mis on seal juba tarbija jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

14) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi 
surveanum, mis on seal juba lõppkasutaja
jaoks kättesaadavaks tehtud;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1



PE488.062v01-00 8/22 PR\900999ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik meetmed 
tagamaks, et surveanumaid võib turul 
kättesaadavaks teha ja kasutusele võtta 
ainult siis, kui need nõuetekohase 
paigaldamise ja hooldamise ning 
ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei 
ohusta inimeste, koduloomade ega vara 
turvalisust.

1. Liikmesriigid võtavad kõik meetmed 
tagamaks, et surveanumaid võib turul 
kättesaadavaks teha ja kasutusele võtta 
ainult siis, kui need nõuetekohase 
paigaldamise ja hooldamise ning 
ettenähtud otstarbel või põhjendatult 
eeldataval otstarbel kasutamise korral ei 
ohusta inimeste, koduloomade ega vara 
turvalisust.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste surveanumate jaoks, mille 
töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab 50 
baar.l, koostavad tootjad III lisa punktides 
2 ja 3 osutatud tehnilise dokumentatsiooni 
ja teostavad või lasevad teostada artiklis 13 
osutatud asjakohase 
vastavushindamismenetluse.

2. Selliste surveanumate jaoks, mille 
töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab 50 
baar.l, koostavad tootjad tehnilise 
dokumentatsiooni ja teostavad või lasevad 
teostada artiklis 13 osutatud asjakohase 
vastavushindamismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks.
Arvesse võetakse muudatusi surveanumate 
disainis või omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või tehnilistes 
spetsifikatsioonides, mille põhjal 
surveanuma vastavust kinnitatakse.
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Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seoses surveanumast tuleneva ohuga 
peetakse vajalikuks, teevad tootjad
tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks 
turul kättesaadavaks tehtud anumate 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, 
mittevastavaid anumaid ja anumate 
tagasivõtmisi ning vajaduse korral 
registreerivad need, ja teavitavad levitajaid 
igast nimetatud järelevalvemeetmest.

Kui seoses surveanumast tuleneva ohuga 
peetakse vajalikuks, teevad tootjad
lõppkasutajate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks turul kättesaadavaks tehtud 
anumate pistelist kontrolli, uurivad 
kaebusi, mittevastavaid anumaid ja 
anumate tagasivõtmisi ning vajaduse korral 
registreerivad need, ja teavitavad levitajaid 
igast nimetatud järelevalvemeetmest.

Or. en

Muudatusettepanek 11
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. Kui see on tehniliselt 
mitteteostatav või ebaproportsionaalselt 
kulukas, esitatakse need andmed pakendil 
või tootega kaasas olevas dokumendis. 
Aadress peab osutama ühele kohale, kus 
tootjaga ühendust saab võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et surveanumatega, 
mille töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab
50 baar.l, on kaasas III lisa punktis 2 
osutatud juhised ja ohutusteave
sihtkohaliikmesriigi ametlikus keeles või 
keeltes.

7. Tootjad tagavad, et surveanumatega, 
mille töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab
50 baar.l, on kaasas III lisa punktis 2 
osutatud juhised ja ohutusteave asjaomase 
liikmesriigi määratud keeles, mis on 
kasutajatele kergesti arusaadav. Sellised 
juhised ja ohutusalane teave ning 
igasugune märgistus on selged, 
arusaadavad ja mõistetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et surveanumatega, 
mille töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab
50 baar.l, on kaasas III lisa punktis 2 
osutatud juhised ja ohutusteave
sihtkohaliikmesriigi ametlikus keeles või 
keeltes.

4. Importijad tagavad, et surveanumatega, 
mille töörõhu PS ja mahu V korrutis ületab
50 baar.l, on kaasas III lisa punktis 2 
osutatud juhised ja ohutusteave asjaomase 
liikmesriigi määratud keeles, mis on 
kasutajatele kergesti arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et anumaid, 
mis on seaduslikult turule lastud enne 
[artikli 41 lõike 1 teises lõigus osutatud 
kuupäeva], võivad levitajad turul 
kättesaadavaks teha ilma tootele 
esitatavate lisanõueteta.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad esitavad
turujärelevalveasutustele nõudmise korral 
teabe, mille alusel on võimalik tuvastada 
järgmist:

Ettevõtjad täpsustavad
turujärelevalveasutustele nõudmise korral 
teabe, mille alusel on võimalik tuvastada 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad on võimelised esitama esimeses 
lõigus osutatud teavet 10 aasta jooksul 
pärast seda, kui surveanum neile tarniti, ja 
10 aasta jooksul pärast seda, kui nad ise 
surveanuma tarnisid.

Ettevõtjad esitavad esimeses lõigus 
osutatud teavet 10 aasta jooksul pärast 
seda, kui surveanum neile tarniti, ja 10 
aasta jooksul pärast seda, kui nad ise 
surveanuma tarnisid. Ettevõtjatelt ei nõuta 
selle teabe ajakohastamist pärast 
tarnimise lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Ettevõtjate kohustused seoses laos olevate 

toodetega
Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjate 
kohustusi seoses laos olevate toodetega 
kohaldatakse kooskõlas artikliga 40.
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Or. en

Muudatusettepanek 18
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 tõlgitakse 
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus surveanum turule lastakse 
või kättesaadavaks tehakse.
Turujärelevalveasutuste nõudmisel esitab 
ettevõtja ELi vastavusdeklaratsiooni 
koopia paberkandjal või elektrooniliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja endale vastutuse surveanuma 
vastavuse eest.

4. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja endale vastutuse surveanuma 
vastavuse eest käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad teavitava 
ametiasutuse, kes vastutab 
vastavushindamisasutuste hindamiseks ja 
teavitamiseks ning teavitatud asutuste 
jälgimiseks vajalike menetluste 
kehtestamise ja rakendamise eest, ning 
vastavuse eest artikli 23 sätetele.

1. Liikmesriigid määravad ühe teavitava 
ametiasutuse, kes vastutab 
vastavushindamisasutuste hindamiseks ja 
teavitamiseks ning teavitatud asutuste 
jälgimiseks vajalike menetluste 
kehtestamise ja rakendamise eest, ning 
vastavuse eest artikli 23 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile igal 
aastal üksikasjalikku teavet oma 
turujärelevalveasutuste tegevuse ning 
turujärelevalve kavade ja laiendamise 
kohta, sealhulgas enamate vahendite 
eraldamine, tõhususe suurendamine ning 
nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
suutlikkuse arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid rahastavad oma 
turujärelevalveasutusi piisaval määral, et 
tagada nende sidus ja tõhus tegevus kogu 
liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv surveanum kujutab 
ohtu inimeste tervisele või ohutusele või 
muudele käesolevas direktiivis käsitletud 
avaliku huvi kaitse aspektidele, siis viivad 
nad läbi asjaomase surveanuma hindamise 
kõigil käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetel põhinedes. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega vajalikul 
viisil koostööd.

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv surveanum kujutab 
ohtu inimeste tervisele või ohutusele või 
muudele käesolevas direktiivis käsitletud 
avaliku huvi kaitse aspektidele, siis viivad 
nad läbi asjaomase surveanuma hindamise 
kõigil käesolevas direktiivis sätestatud
asjaomastel nõuetel põhinedes.
Asjaomased ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutustega vajalikul viisil 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) surveanum ei vasta käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele, mis 
käsitlevad inimeste tervist ja ohutust või 
muid avaliku huvi kaitse aspekte;

a) surveanum ei vasta käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele, mis 
käsitlevad inimeste tervist ja ohutust või 
muid avaliku huvi kaitse aspekte; või

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
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surveanuma suhtes võetakse viivitamatult 
vajalikud piiravad meetmed.

surveanuma suhtes võetakse viivitamatult 
vajalikud piiravad meetmed, näiteks 
surveanuma kõrvaldamine nende turult.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike õigusaktide rikkumise korral, ja 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine.

CE-märgist käsitleva korra nõuetekohase 
kohaldamise tagamiseks tuginevad
liikmesriigid olemasolevatele 
mehhanismidele ja võtavad 
vastavusmärgise väärkasutamise korral 
vajalikke meetmeid. Liikmesriigid 
kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud riiklike õigusaktide 
rikkumise korral ettevõtjate poolt, ja 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Kõnealused eeskirjad 
võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete 
rikkumiste eest.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Esimeses lõigus osutatud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed
rikkumise raskusastmega ja hoiatavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [artikli 41 lõike 1 
teises lõigus sätestatud kuupäevaks] ja 
annavad viivitamata teada kõigist nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [artikli 41 lõike 1 
teises lõigus sätestatud kuupäevaks] ja 
annavad viivitamata teada kõigist nende 
edaspidistest muudatustest. Komisjon teeb 
kõnealused sätted avalikult internetis 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Komisjon teeb kõnealused tekstid 
avalikult internetis kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.1. Tootja teeb või laseb teha iga 
surveanuma puhul ühe või mitu katset, mis 
käsitlevad surveanuma üht või mitut 
aspekti, et kontrollida selle vastavust ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja 
käesoleva direktiivi nõuetele. Katseid 
tehakse tootja valitud teavitatud asutuse 

2.3.1. Tootja teeb või laseb teha iga 
surveanuma puhul ühe või mitu katset, mis 
käsitlevad surveanuma üht või mitut 
aspekti, et kontrollida selle vastavust ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja 
käesoleva direktiivi nõuetele. Katseid 
tehakse ettevõttesisese akrediteeritud 
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vastutusel. asutuse või tootja valitud teavitatud 
asutuse vastutusel.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.2. Selleks et kontrollida surveanumate 
vastavust käesoleva direktiivi nõuetele, 
teeb teavitatud asutus kõik vajalikud 
kontrollimised ja katsed järgmiste punktide 
kohaselt:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.2 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) tootja saab nõudmise korral esitada
seitsmendas lõigus (f) märgitud teavitatud 
asutuse vastavustunnistuse.

h) tootja saab nõudmise korral esitada
punktis f märgitud teavitatud asutuse 
vastavustunnistuse.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 3. osa – punkt 3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja valitud teavitatud asutus korraldab 
surveanumate kontrolle või laseb neid 
korraldada enda poolt määratud sobivate 
ajavahemike järel, et kontrollida 
surveanumate sisekontrolli kvaliteeti, 

Ettevõttesisene akrediteeritud asutus või
tootja valitud teavitatud asutus korraldab 
surveanumate kontrolle või laseb neid 
korraldada enda poolt määratud sobivate 
ajavahemike järel, et kontrollida 
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arvestades muu hulgas surveanumate 
tehnilist keerukust ja toodangu hulka. Enne 
turule laskmist kontrollitakse lõplikest 
surveanumatest teavitatud asutuse poolt 
kohapeal võetud asjakohast valimit ja 
tehakse harmoneeritud standardite 
asjaomastes osades kindlaksmääratud 
katsed või nendega samaväärsed katsed, et 
kontrollida surveanumate vastavust ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja 
käesoleva direktiivi nõuetele.

surveanumate sisekontrolli kvaliteeti, 
arvestades muu hulgas surveanumate 
tehnilist keerukust ja toodangu hulka. Enne 
turule laskmist kontrollitakse lõplikest 
surveanumatest teavitatud asutuse poolt 
kohapeal võetud asjakohast valimit ja 
tehakse harmoneeritud standardite 
asjaomastes osades kindlaksmääratud 
katsed või nendega samaväärsed katsed, et 
kontrollida surveanumate vastavust ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 3. osa – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavusdeklaratsiooni koopiaga 
varustatakse iga surveanum, mis turule 
lastakse. Seda nõuet võib siiski 
tõlgendada ka selliselt, et seda 
kohaldatakse pigem partii kui üksiku 
surveanuma puhul, kui üksikkasutajale 
tarnitakse suur arv surveanumaid.

välja jäetud

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust

Käesoleva raportiga tehakse muudatusi Euroopa Komisjoni ettepanekusse, millega 
sõnatatakse uuesti direktiiv 2009/105/EÜ lihtsate surveanumate turule laskmist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. See esitati 2011. aasta novembris 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. Käesolev ettepanek on osa paketist, millega 
viiakse üheksa tooteid käsitlevat direktiivi vastavusse uue õigusraamistikuga.

Kehtivas direktiivis 2009/105/EÜ sätestatakse põhilised ohutusnõuded, millele lihtsad 
surveanumad 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 saavad kasu uue õigusraamistiku 
parandustest, tuleb uue õigusraamistiku otsuse sätted lisada kehtivatesse tooteid käsitlevatesse 
õigusaktidesse.

Pärast uue õigusraamistiku vastuvõtmist 2008. aastal on komisjon alustanud tooteid 
käsitlevate Euroopa ühtlustatud õigusaktide hindamise protsessi, et tuvastada uue 
õigusraamistiku rakendamiseks läbivaatamist vajavad õigusaktid.

Hindamisprotsessi käigus on tuvastatud mitu direktiivi, mis vajavad järgmise 3–5 aasta 
jooksul läbivaatamist läbivaatamisklauslite tõttu või sektoriga seotud põhjustel (vajadus 
selgitada reguleerimisala, vajadus ajakohastada ohutusnõudeid jne). Nendel põhjustel on vaja 
läbi vaadata valdav osa kehtivatest tooteid käsitlevatest Euroopa õigusaktidest ning neid 
käsitletakse ükshaaval vastavalt komisjoni tööprogrammile.

Novembris 2011 paketina esitatud üheksa ettepanekut, sealhulgas direktiiv 2009/105/EÜ, ei 
ole eespool nimetatud tooteid käsitlevate direktiivide rühma osa, aga ühesuguse ülesehituse 
tõttu peetakse neid uue õigusraamistikuga vastavusseviimiseks sobivaks. Direktiividega 
kaetud valdkonnad on kõik väga olulised tugeva rahvusvahelise konkurentsiga tööstussektorid 
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ning hinnangute kohaselt toob nendele tööstussektoritele kasu lihtsustamine ja võrdsete 
võimaluste loomine uue õigusraamistikuga hõlmatavatele Euroopa ettevõtetele.

Direktiivi sätete muudatused hõlmavad mõisteid, ettevõtjate kohustusi, harmoneeritud 
standarditega seotud vastavuse eeldust, vastavusdeklaratsiooni, CE-märgist, teavitatud asutusi 
ning kaitseklausli ja vastavushindamisega seotud menetlusi. 

Ettepaneku eesmärk hõlmas üksnes vastavusseviimist otsuse 768/2008/EÜ horisontaalsete 
sätetega ja Lissaboni lepingu uue terminoloogiaga, sealhulgas komiteemenetluse uute 
eeskirjadega.

Menetlus

Vastavusseviimine uue õigusraamistiku otsusega 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 vaatas õiguskomisjon ettepaneku läbi, 
tuginedes Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma raportitele, ning on arvamusel, et ettepanek ei too kaasa muid sisulisi muudatusi 
peale nende, mis on ettepanekus esile toodud või mille on esile toonud konsultatiivne 
töörühm. 

Raportööri seisukoht

Raportöör peab üheksa tooteid käsitleva direktiivi vastavusseviimist uue õigusraamistikuga 
oluliseks edasiminekuks 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 üheksa tooteid käsitleva direktiivi vastavusseviimine 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. 

Komisjoni ühtlustamispaketi ettepanekud põhinevad laiaulatuslikul konsulteerimisel 
sidusrühmadega, sealhulgas mitmesaja VKEga, ja nende kogemustel kaupade paketiga, mida 
raportöör kõrgelt hindab. 

Raportöör toetab komisjoni üldist eesmärki viia tooteid käsitlevad üheksa direktiivi 
vastavusse otsuse 768/2008 horisontaalsete meetmetega, kuid soovitab siiski suurema 
täpsustamise ja valdkondliku kohandamise nimel muuta mõnevõrra direktiivi 2009/105/EÜ 
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lihtsate surveanumate kohta, et saavutada järgmised eesmärgid.

1.  Direktiivi edasine vastavusseviimine uue õigusraamistikuga ja õiguskindluse 
tagamine

Raportöör peab 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 on mittetagasiulatuvad, ja selgitada, et kõnealused tooted 
võib turul kättesaadavaks teha ka pärast uue direktiivi kohaldamise kuupäeva.

Lisaks arvab raportöör, et komisjonil peaks olema kohustus avaldada ülevõetud direktiivi 
siseriiklikud sätted ja asjaomased sanktsioonid (läbipaistvuspõhimõte) internetis.

2. Tarbijakaitse tõhustamine

Uus õigusraamistik aitab suurendada tarbijate kindlustunnet ühtsel turul. Seetõttu on mitu 
muudatust seotud ka raportööri eesmärgiga kasutada täiel määral ära uue õigusraamistiku 
tarbijakaitsega seotud sätted. Sellega seoses peaks uus direktiiv tänu mõnedele muudatustele 
hõlmama enamaid olukordi, mis kuuluvad oluliste ohutusnõuete alla, kui toote väljatöötamise 
etapis tuleks arvesse võtta ka põhjendatult eeldatavat kasutust (vrd määruse 765/2008 artikliga 
16 üldnõuete kohta). Tarbijakaitset tugevdaks ka täpsustus, et tootja esitatud juhised, 
ohutusalane teave ja märgistus peavad olema selged, arusaadavad ja mõistetavad ning 
importijad peavad esitama teabe kasutajatele kergesti arusaadavas keeles.

3. Bürokraatia vähendamine

Uus õigusraamistik peaks aitama parandada kaupade vaba liikumist Euroopa Liidus. 
Kohmakas bürokraatia aga takistab kaupade vaba liikumist. Seetõttu on raportöör 
kavandatavat direktiivi analüüsinud, et bürokraatiat igal võimalusel vähendada. Raportis 
tehakse ettepanek ajakohastada kehtivaid menetlusi, võimaldades ELi vastavusdeklaratsiooni 
esitada mitte üksnes paberkandjal, vaid ka elektrooniliste vahendite abil, ning vähendada 
ettevõtjate puhul bürokraatiat seoses tarneahelas eelnevate ettevõtjate tuvastamisega.

Nagu eespool öeldud, toetab raportöör uues õigusraamistikus ette nähtud menetluste 
lihtsustamist ja kaasajastamist, kuid soovib samal ajal rõhutada, et mõne uue 
õigusraamistikuga loodud kohustuse suhtes tuleb olla paindlik. Näiteks tehakse ettepanek 
lisada üht ühist vastavusdeklaratsiooni puudutavasse eeskirja erand nendeks juhtudeks, kui 
üheainsa dokumendi esitamisel tekivad selle keerukuse või ulatuse tõttu eriprobleemid. Sel 
juhul peaks olema võimalik esitada kõik asjaomased vastavusdeklaratsioonid eraldi.

Lõpuks selgitab raportöör raporti projektis tootjate kohustuse kohta märkida tootele oma 
kontaktandmed, et kui see on tehniliselt mitteteostatav või ebaproportsionaalselt kulukas, 
võivad need andmed olla ka pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis.
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4. Meie toodetele parema turujärelevalve tagamine

Kuigi raportöör on teadlik eelseisvast uuest komisjoni talituste koostatavast määrusest
turujärelevalve kohta, keskendub viimane osa muudatustest toodete parema turujärelevalve 
tagamisele. Sel eesmärgil teeb raportöör ettepaneku suurendada turujärelevalvet kaugmüügi 
puhul, tagades ka elektroonilise kaubanduse puhul kogu asjakohase nõutava teabe esitamise, 
kehtestada liikmesriikidele kohustuse esitada komisjonile igal aastal teavet oma 
turujärelevalvetegevuse kohta ja kutsuda liikmesriike üles rahastama oma 
turujärelevalveasutusi piisaval määral. Viimaks rõhutab raportöör vajadust võtta 
liikmesriikides asjakohaseid meetmeid CE-märgise väärkasutamise vastu.


