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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 määrus, milles 
käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 
2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 
2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) 
nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0075),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 33 ja 
artikli 114 lõiget 1 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C7–0043/2013),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määrusega hõlmatud 
turujärelevalve ei tohiks olla suunatud 
üksnes tervise ja ohutuse kaitsele, vaid 
seda peaks saama kohaldada ka selliste 
liidu õigusaktide täitmise tagamiseks, mille 
eesmärk on kaitsta muid avalikke huvisid, 
näiteks mõõtmistäpsuse, elektromagnetilise 
ühilduvuse ja energiatõhususe 
reguleerimise abil.

(2) Käesoleva määrusega hõlmatud 
turujärelevalve ei tohiks olla suunatud 
üksnes tervise ja ohutuse kaitsele, vaid 
seda peaks saama kohaldada ka selliste 
liidu õigusaktide täitmise tagamiseks, mille 
eesmärk on kaitsta muid avalikke huvisid, 
näiteks mõõtmistäpsuse, elektromagnetilise 
ühilduvuse, energiatõhususe ja 
kohaldatavate keskkonnaalaste 
õigusaktide reguleerimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Piisava kontrolli teostamise kohustuse 
kehtestamine asutustele, kes vastutavad 
liidu turule sisenevate toodete kontrolli 
eest, aitab seega muuta liidu tooteturu 
ohutumaks. Sellise kontrolli tõhustamiseks 
tuleks edendada kõnealuste asutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust seoses ohtu kujutavate 
toodetega.

(20) Piisava kontrolli teostamise kohustuse 
kehtestamine asutustele, kes vastutavad 
liidu turule sisenevate toodete kontrolli 
eest, aitab seega muuta liidu tooteturu 
ohutumaks. Sellise kontrolli tõhustamiseks 
peaksid kõnealused asutused ja 
turujärelevalveasutused olema kohustatud 
tegema koostööd ja teabevahetust seoses 
ohtu kujutavate ja mittevastavate
toodetega.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need 
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane ettevõtja need hävitaks, kui 
asutused peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, tagamaks et sellised 
tooted ei kujuta enam ohtu.

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need 
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane ettevõtja need hävitaks, kui 
asutused peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, tagamaks et sellised 
tooted ei kujuta enam ohtu. Asjaomane 
ettevõtja peaks kandma kõik selliste 
tegevustega seotud kulud, eelkõige 
turujärelevalveasutusele tekkinud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu tooteturu suurust ja sisepiiride 
puudumist arvesse võttes on esmatähtis, et 
liikmesriikide turujärelevalveasutused 
sooviksid ja suudaksid omavahel tõhusalt 
koostööd teha ning ühiseid toetusmeetmeid 
koordineerida. Seega tuleks ette näha 
vastastikuse abi mehhanismid.

(25) Liidu tooteturu suurust ja sisepiiride 
puudumist arvesse võttes on esmatähtis, et 
käesoleva määrusega luuakse
liikmesriikide turujärelevalveasutuste 
jaoks raamistik, et nad saaksid omavahel 
tõhusalt koostööd teha ning ühiseid 
toetusmeetmeid koordineerida. Seega 
tuleks ette näha vastastikuse abi 
mehhanismid ning neid tugevdada, 
kontrollida ja nõuetekohaselt rahastada.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva määruse järjekindlat 
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rakendamist peaks hoolikalt jälgima 
komisjon, andes vajaduse korral ka 
liikmesriikidele soovitusi, kui komisjon 
leiab, et nende turujärelevalveasutustele 
antud volitused ja vahendid ei ole 
käesoleva määruse nõuete 
nõuetekohaseks täitmiseks piisavad.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kehavigastused ja õnnetused 
kujutavad endast ühiskondadele üldiselt 
ja eraisikutele suurt sotsiaalset ja 
majanduslikku koormat. Kehavigastuste 
ja õnnetuste ennetamist saab tõhustada 
peamiselt kehavigastuste järelevalve 
parandamise kaudu. Võttes arvesse 
projekti „Joint Action on Monitoring 
Injuries in Europe” (JAMIE) raamistikus 
saadud kogemusi, tuleks kiiremas korras 
luua üleeuroopaline kehavigastuste 
andmebaas, arvestades eelkõige 
asjaoluga, et JAMIE projekt lõpeb 
2014. aastal. Lisaks on poliitiline 
pühendumus vajalik, et tagada, et 
kehavigastuste kohta teabe vahetamine 
liikmesriikide vahel on peamine prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks luua Euroopa turujärelevalve 
foorum, kuhu kuuluvad 
turujärelevalveasutuste esindajad. 
Foorumile peaksid olema kaasatud kõik 
asjaomased sidusrühmad, sealhulgas kutse-
ja tarbijakaitseorganisatsioonid, et koguda 
turujärelevalve seisukohast asjakohast 
teavet turujärelevalveprogrammide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
ajakohastamiseks.

(27) Tuleks luua Euroopa turujärelevalve 
foorum, kuhu kuuluvad 
turujärelevalveasutuste esindajad. Foorum 
peaks toimima asutuste ja liikmesriikide 
koostöö platvormina ning sellele peaksid 
olema järjepidevalt ja püsivalt kaasatud 
kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas 
kutse-, tööstus- ja 
tarbijakaitseorganisatsioonid, et koguda 
turujärelevalve seisukohast asjakohast 
teavet turujärelevalveprogrammide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
ajakohastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Komisjon peaks andma 
turujärelevalveasutuste koostöö 
edendamiseks toetust ja osalema foorumis. 
Käesolevas määruses tuleks kindlaks 
määrata foorumi ülesanded. Foorumi 
kohtumisi peaks korraldama 
täitevsekretariaat, kes aitaks ka muul viisil 
foorumit selle ülesannete täitmisel.

(28) Komisjon peaks andma 
turujärelevalveasutuste koostöö 
edendamiseks toetust ja osalema foorumis. 
Käesolevas määruses tuleks kindlaks 
määrata foorumi ülesanded. Foorumi 
kohtumisi peaks korraldama 
täitevsekretariaat, kes aitaks ka muul viisil 
foorumit selle ülesannete täitmisel. Selleks 
et muuta turujärelevalve tavad liidus 
sujuvamaks ja turujärelevalve 
tõhusamaks, peaks komisjon kaaluma 
käesoleva määruse järgmisel 
läbivaatamiselt ettepaneku esitamist selle 
kohta, et foorumile antaks volitus 
kehtestada siduvaid soovitusi seoses 
turujärelevalve kvaliteedi ja tavadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Võttes ühelt poolt arvesse ühe 
suurema hulga siseturul ringlevate 
toodete vahelist vastuolu ja teiselt poolt 
avaliku sektori vahendite piiratust, mis 
piiravad võimalust suurendada 
märkimisväärselt avaliku sektori 
järelevalvet piisavale tasemele, peaks 
komisjon otsima täiendavaid, uusi ja 
innovatiivseid turupõhiseid lahendusi 
tõhusama ja laiaulatuslikuma 
turujärelevalve tagamiseks, näiteks 
kvaliteedikontrollisüsteemi ja toodete 
auditeerimine kolmanda poole poolt. 
Komisjon peaks lisama nende kaalutluste 
tulemused käesoleva määruse artikli 33 
kohaselt koostatud hindamise 
üldaruandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning 
hõlmama liidu tasandil ühtlustatud 
halduskaristusi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nimetatud halduskaristustest 
kogutud tulud eraldatakse turujärelevalve 
meetmetele.
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Or. en

Selgitus

Hoiatavad karistused, sealhulgas suured trahvid ettevõtjatele, kes toovad ühtsele turule 
tahtlikult ohtlikke või mittevastavaid tooteid, tuleks kehtestada kogu ELis. Liikmesriigid 
peaksid pidama turujärelevalve meetmeid prioriteediks ning sellest tulenevalt eraldama nende 
meetmete jaoks piisavalt vahendeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Karistuste hoiatava mõju 
suurendamiseks peaks komisjon need 
avalikuks tegema. Lisaks tuleks ettevõtjad, 
kelle puhul on käesoleva määruse 
rikkumine korduvalt tuvastatud, kanda 
avalikku üleliidulisse musta nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Turujärelevalvet tuleks vähemalt 
osaliselt rahastada ettevõtjate makstavate 
tasude abil, kui ettevõtjad peavad 
turujärelevalveasutuste nõudel võtma 
parandusmeetmeid või kui kõnealused 
asutused peavad ise meetmeid võtma.

(34) Turujärelevalvet tuleks vähemalt 
osaliselt rahastada ettevõtjate makstavate 
tasude abil, kui ettevõtjad peavad 
turujärelevalveasutuste nõudel võtma 
parandusmeetmeid või kui kõnealused 
asutused peavad ise meetmeid võtma. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva määruse kohaselt makstavatest 
tasudest kogutud tulud eraldatakse 
turujärelevalve meetmetele.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid pidama turujärelevalve meetmeid prioriteediks ning sellest tulenevalt 
eraldama nende meetmete jaoks piisavalt vahendeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Samuti tuleks anda rakendusvolitused 
seoses RAPEXi kaudu teabe vahetamise 
meetodite ja korraga ning seoses ajutiste 
või alaliste turustuspiirangute 
kehtestamisega tõsist ohtu kujutavate toode 
suhtes, määrates vajaduse korral kindlaks 
kontrollimeetmed, mida liikmesriigid 
peavad nende rakendamiseks võtma juhul, 
kui muude liidu õigusaktidega ei ole ette 
nähtud erikorda kõnealuse ohu 
vähendamiseks. Neid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(38) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teatavate tootekategooriate või sektorite 
puhul teostatava kontrolli ühtsete 
tingimustega, sealhulgas kontrolli ulatuse 
ja kontrollitava valimi piisavusega. Samuti 
tuleks anda rakendusvolitused seoses 
ettevõtjate poolt turujärelevalveasutustele 
teabe esitamise meetoditega ning ühtsete 
tingimustega, mille alusel määrata kindlaks 
juhud, mil sellist teavet tuleb esitada. 
Samuti tuleks anda rakendusvolitused 
seoses RAPEXi kaudu teabe vahetamise 
meetodite ja korraga ning seoses ajutiste 
või alaliste turustuspiirangute
kehtestamisega tõsist ohtu kujutavate toode 
suhtes, määrates vajaduse korral kindlaks 
kontrollimeetmed, mida liikmesriigid 
peavad nende rakendamiseks võtma juhul, 
kui muude liidu õigusaktidega ei ole ette 
nähtud erikorda kõnealuse ohu 
vähendamiseks. Samuti tuleks komisjonile 
anda rakendusvolitused seoses üldise 
riskihindamise metoodikaga ja vajaduse 
korral suunistega nimetatud üldise 
metoodika rakendamiseks konkreetsetele 
tootekategooriatele. Neid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Käesolev määrus peaks vastama 
ettevaatuspõhimõttele, et tagada 
kõrgetasemeline inimeste tervise, tarbija-
ja keskkonnakaitse.

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks konkreetne viide ettevaatuspõhimõttele, et rõhutada selle äärmist olulisust 
käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „toode” – tootmisprotsessi käigus 
saadud toode;

(1) „toode” – tootmisprotsessi teel 
valmistatud aine, valmistis või kaup, mis 
ei ole toiduaine, loomasööt ega inimeselt, 
taimedelt või loomadelt pärit toode, mis on 
vahetult seotud nende tulevase 
paljunemisega;

Or. en

Selgitus

Mõiste „toode” täpsustamine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „volitatud esindaja” – liidus asuv 
füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud 
tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema 
nimel seoses kindlaksmääratud 
ülesannetega;

(5) „volitatud esindaja” – liidus asuv 
füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud 
tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema 
nimel seoses kindlaksmääratud 
ülesannetega, mis on seotud viimase 
kohustusega asjaomaste liidu õigusaktide 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

(13) „ohtu kujutav toode” – toode:

(a) mis ei ole vastavuses kohaldatavate 
liidu õigusaktidega või
(b) millel on potentsiaalne kahjulik mõju 
inimeste tervisele ja ohutusele üldiselt, 
töötervishoiule ja -ohutusele,
tarbijakaitsele, keskkonnale ja avalikule 
julgeolekule, samuti muudele avalikele 
huvidele määral, mis läheb kaugemale 
sellest, mida peetakse mõistlikuks ja 
vastuvõetavaks asjaomase toote 
tavapärastes ja põhjendatult eeldatavate 
kasutustingimuste põhjal, sealhulgas toote 
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kasutusaja ja vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisalaga seoses täpsustatakse muudatusettepanekus, et käesolev 
määrus ei tohiks olla piiratud üksnes tooteohutusega, vaid seda tuleb laiendada, et see 
hõlmaks kõiki teisi tehnilisi valdkondi, milles järelevalveasutusi kutsutakse üles tegutsema.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „kujunevat ohtu kujutav toode” –
toode, mis kujutab alles tekkivat ohtu või 
tuntud ohtu uutes või tundmatutes 
tingimustes, millel on tõenäoliselt oluline 
mõju, kuid millest veel ei saada täielikult 
aru või mida ei suudeta määratleda;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse toodete 
turustamise tingimusi ning sätestatakse 
toote nõutavad omadused, nagu kvaliteet, 
kasutusomadused, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded 
seoses nimetusega, mille all toodet 
müüakse, terminite, sümbolite, 
kontrollimise ja kontrollimeetodite,
pakendamise, märgistamise või 
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etikettimise ning 
vastavushindamismenetlusega;

Or. en

Selgitus

Mõiste täpsustamine, millega nähakse ette kaupade turule toomist käsitlevate õigusaktide 
hõlmamine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, ja 
kui selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks.

2. Turujärelevalvet korraldatakse ja 
teostatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada, et liidu 
turul ei müüdaks ohtu kujutavaid tooteid, 
sealhulgas tooteid, mis ei vasta 
kohaldatavatele liidu õigusaktidele, ja kui 
selliseid tooteid müüakse, võetaks 
tulemuslikke meetmeid tootest tuleneva 
ohu kõrvaldamiseks ja lõpetatakse toote 
mittevastavus.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 

3. Liikmesriigid koostavad komisjonile 
igal aastal aruande turujärelevalve 
meetmete ja välispiiride kontrolli kohta. 
Aruandes esitatav teave hõlmab teostatud 
kontrollide arvu statistikat ja tulemusi, mis 
tehakse teatavaks kõigile liikmesriikidele. 
Komisjon teeb talle esitatud teabe 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks 
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võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

elektrooniliselt, ja kui see on asjakohane, 
siis ka muude vahenditega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid oma meetmete kohta komisjonile aruandeid esitama. Lisaks tuleks 
asjakohane teave eri liikmesriikide suutlikkuse kohta teha üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaselt läbiviidava 
turujärelevalve meetmete seire ja 
hindamise tulemused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui 
asjakohane, siis ka muude vahenditega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tulemuste avalikustamine on lisatud lõikesse 3.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Turujärelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalikud volitused, inimressursid ja 
materiaalsed vahendid.

2. Iga liikmesriik annab 
turujärelevalveasutustele nende ülesannete 
nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud 
volitused ja usaldab neile vajalikud 
ressursid ja vahendid ning esitab selle 
kohta komisjonile aruande. Komisjon 
hindab, kas need volitused ja vahendid on 
selle liikmesriigi käesoleva määruse 
kohaste turujärelevalve kohustuste 
nõuetekohaseks täitmiseks piisavad ja 
teeb oma hindamiste tulemused üldsusele 
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kättesaadavaks elektrooniliselt, ja kui see 
on asjakohane, siis ka muude 
vahenditega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada käesoleva määruse ühtlane kohaldamine kogu ELis, tuleks komisjonile teha 
ülesandeks selle rakendamist hoolikalt jälgida.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik loob asjakohased 
mehhanismid tagamaks, et tema loodud 
või määratud turujärelevalveasutused
jagaksid teavet, teeksid koostööd ja 
kooskõlastaksid oma tegevust nii 
omavahel kui ka ametiasutustega, kes 
vastutavad toodete kontrolli eest liidu 
välispiiridel.

3. Turujärelevalveasutused jagavad teavet, 
teevad koostööd ja kooskõlastavad oma 
tegevust nii omavahel kui ka 
ametiasutustega, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest liidu välispiiridel.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik annab komisjonile teada 
oma turujärelevalveasutused ja nende 
pädevusvaldkonnad ning vajalikud 
kontaktandmed; komisjon edastab selle 
teabe muudele liikmesriikidele ja avaldab 
turujärelevalveasutuste nimekirja.

4. Iga liikmesriik annab komisjonile teada 
oma turujärelevalveasutused ja nende 
pädevusvaldkonnad ning vajalikud 
kontaktandmed. Komisjon teeb selle 
nimekirja üldsusele kättesaadavaks 
elektrooniliselt, ja kui see on asjakohane, 
siis ka muude vahenditega.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis. Nad 
registreerivad nimetatud kontrollimised 
artiklis 21 osutatud turujärelevalve info- ja 
teavitussüsteemis.

Turujärelevalveasutused korraldavad 
piisavas ulatuses, piisava sagedusega ja 
piisava valimi alusel asjakohaseid 
tooteomaduste kontrollimisi dokumentide 
kontrollimise ja vajadusel füüsilise või 
laboratoorse kontrolli vormis, olenemata 
turustuskanalitest ja müügitehnikatest. 
Nad registreerivad nimetatud 
kontrollimised artiklis 21 osutatud 
turujärelevalve info- ja teavitussüsteemis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on täpsustada, et kontrolle tehakse ka internetis müüdavate 
toodete suhtes.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

Turujärelevalveasutused hoiatavad nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid 
viivitamatult toodete eest, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need kujutavad ohtu.

Or. en

Selgitus

Turujärelevalveasutustel ei tohiks lubada viivitada tarbijate teavitamisega toodetest, mis 
kujutavad ohtu.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Turujärelevalveasutused võtavad 
tegutsemisel nõuetekohaselt arvesse ohu 
tõsidust ja ettevaatuspõhimõtet.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuspõhimõttele tuleks konkreetselt viidata.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
ettevõtjate ruumidesse ja võtta vajalikke 
tootenäidiseid.

4. Kui see on nende ülesannete täitmiseks 
vajalik ja õigustatud, võivad 
turujärelevalveasutused siseneda 
ettevõtjate ruumidesse, viia läbi 
asjakohaseid dokumentatsiooni kontrolle, 
teha olulistest dokumentidest koopiaid ja 
võtta vajalikke tootenäidiseid.

Or. en

Selgitus

Turujärelevalveasutustele täiendavate volituste andmine tagab nende tööülesannete põhjaliku 
täitmise.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad tarbijaile ja muudele huvitatud (a) annavad tarbijaile ja muudele huvitatud 
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isikutele võimaluse esitada kaebusi toote 
ohutuse, turujärelevalvemeetmete ja 
toodetest tulenevate ohtude kohta ning 
käsitlevad neid kaebusi nõuetekohaselt;

isikutele võimaluse esitada kaebusi toote 
ohutuse, turujärelevalve meetmete ja 
toodetest tulenevate ohtude kohta ning 
käsitlevad neid kaebusi mõistliku tähtaja 
jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollivad, kas parandusmeede on 
võetud;

(b) kontrollivad, kas parandusmeede on 
võetud õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hoiavad end kursis tooteohutusega 
seotud teaduslike ja tehniliste teadmiste 
arenguga.

(c) hoiavad end kursis tooteohutusega 
seotud teaduslike ja tehniliste teadmiste 
arenguga ning toodete vastavusega 
kohaldatavatele liidu õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisala arvesse võttes ei tohiks antud nõue olla piiratud üksnes 
tooteohutusega, vaid seda on vaja laiendada, et see hõlmaks kõiki teisi tehnilisi valdkondi, 
kus turujärelevalveasutusi on kutsutud üles tegutsema.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik koostab valdkondlikud 
programmid ning vaatab need igal aastal 
läbi ja vajaduse korral täiendab neid. Need 
programmid hõlmavad kõiki valdkondi, 
milles ametiasutused rakendavad 
turujärelevalve meetmeid.

2. Iga liikmesriik koostab valdkondlikud 
programmid koos peamiste asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas kutse-, tööstus-
ja tarbijakaitseorganisatsioonidega ning 
vaatab need igal aastal läbi ja vajaduse 
korral täiendab neid. Need programmid 
hõlmavad kõiki valdkondi, milles 
ametiasutused rakendavad turujärelevalve 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab üldiseid ja 
valdkondlikke programme ning koostab 
vajaduse korral liikmesriikidele 
soovitused nimetatud hindamise põhjal. 
Komisjon teeb oma hindamiste tulemusel 
ja vajaduse korral ka oma soovitused
liikmesriikidele üldsusele kättesaadavaks 
elektrooniliselt, ja kui see on asjakohane, 
siis ka muude vahenditega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada käesoleva määruse ühtlane kohaldamine kogu ELis, tuleks komisjonile teha 
ülesandeks selle rakendamist hoolikalt jälgida, ja kui see on asjakohane, siis ka 
liikmesriikidele soovitusi anda.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad ja vajaduse korral 
vastavushindamisasutused esitavad 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel kogu dokumentatsiooni ja teabe, 
mida nimetatud ametiasutused vajavad 
oma ülesannete täitmiseks, keeles, mis on 
kõnealusele ametiasutusele kergesti 
arusaadav.

1. Ettevõtjad esitavad oma vastava rolli 
kohaselt tarneahelas ja vajaduse korral 
muu hulgas vastavushindamisasutused 
esitavad turujärelevalveasutustele viimaste 
põhjendatud nõudmisel kogu 
dokumentatsiooni ja teabe, mida nimetatud 
ametiasutused vajavad oma ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Eri ettevõtjate kohustused tuleks selgemalt määratleda nende vastavate rollide järgi 
tarneahelas.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Liidust väljaspool asutatud 
tootjad määravad turujärelevalve 
eesmärkidel omale liidus asutatud 
esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Tootjad ja importijad märgivad 
tootele oma nime, registreeritud 
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kaubanimetuse või registreeritud 
kaubamärgi ja aadressi, millel nendega 
saab ühendust võtta, või kui see ei ole 
võimalik, siis toote pakendile või tootega 
kaasasolevale dokumendile. Nimetatud 
aadress tähistab konkreetset punkti, mille 
kaudu saab tootja või importijaga 
ühendust võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, peavad
nad viima läbi asjaomase toote 
riskihindamise, võttes arvesse artiklis 13 
sätestatud kaalutlusi ja kriteeriume.

Kui turujärelevalveasutustel on artikli 6 
lõikes 1 osutatud kontrolli käigus või tänu 
saadud teabele piisav põhjus uskuda, et 
turule lastud või seal kättesaadavaks tehtud 
või teenuse osutamise käigus kasutatav 
toode võib kujutada endast ohtu, 
sealhulgas ei vasta kohaldatavatele liidu 
õigusaktidele, viivad nad läbi asjaomase 
toote riskihindamise, võttes arvesse 
artiklis 13 sätestatud kaalutlusi ja 
kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisala arvesse võttes tuleks täpsustada, et antud nõue ei tohiks 
olla piiratud üksnes tooteohutusega, vaid seda on vaja laiendada, et see hõlmaks kõiki teisi 
tehnilisi valdkondi, kus järelevalveasutusi on kutsutud üles tegutsema.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. Nad 
võivad nõuda asjaomaselt ettevõtjalt 
sellise meetme kulude katmist.

Turujärelevalveasutused võivad ohtu 
kujutavad tooted hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad loevad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks. 
Sellise meetme kulud katab tervikuna või 
osaliselt asjaomane ettevõtja.

Or. en

Selgitus

Tasude võtmine peaks olema käesolevas määruses kooskõlastatud, et tagada ühtlane 
kohaldamine kogu ELis. Valikulise meetme asemel kohustuse kehtestamine aitaks kaasa 
järelevalveasutuste meetmete motiveerimisele ning seda võib käsitleda ka asjaomaseid 
ettevõtjaid hoiatava vahendina.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lõike 1 alusel meetmete võtmist 
ettevõtja suhtes, kes ei ole võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid, annavad 
turujärelevalveasutused talle vähemalt 10 
päeva, et saada ära kuulatud.

3. Enne lõike 1 alusel meetmete võtmist 
ettevõtja suhtes, kes ei ole võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid, annavad 
turujärelevalveasutused talle vähemalt 10 
kalendripäeva, et saada ära kuulatud.

Or. en

Selgitus

Täpsustamine õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 või 4 alusel meetmeid, võivad nad 

8. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 või 4 alusel meetmeid, nõuavad 
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nõuda ettevõtjatelt lõive, et katta osaliselt 
või täielikud oma tegevuse, sh 
riskihindamise käigus läbiviidavate katsete 
kulud.

nad asjaomastelt ettevõtjatelt lõive, et katta 
osaliselt või täielikud oma tegevuse, sh 
riskihindamise käigus läbiviidavate katsete 
kulud.

Lõive arvutatakse iga turujärelevalve 
meetme tegelike kulude alusel ning neid 
kohaldatakse selliste turujärelevalve 
meetmetega seotud ettevõtjatele. Selline 
lõiv ei ole suurem teostatud 
turujärelevalve meetme tegelikest kuludest 
ning võib osaliselt või tervikuna sisaldada 
turujärelevalveasutuste töötajatel 
turujärelevalve kontrollide tegemiseks 
kulunud aega.

Or. en

Selgitus

Tasude võtmine peaks olema käesolevas määruses kooskõlastatud, et tagada ühtlane 
kohaldamine kogu ELis. Valikulise meetme asemel kohustuse kehtestamine aitaks kaasa 
järelevalveasutuste meetmete motiveerimisele ning seda võib käsitleda ka asjaomaseid 
ettevõtjaid hoiatava vahendina.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 60 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on teatanud liikmesriikidele 
vastavalt artikli 20 lõikele 4 meetmetest, 
mille algne teate esitanud liikmesriik on 
võtnud artikli 10 lõike 1 või 4 alusel, 
võivad liikmesriigid esitada vastuväiteid 
neile meetmetele, kui need on seotud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
tootega. Liikmesriik esitab vastuväite 
põhjused, kõik erinevused hinnangus, mille 
ta on andnud tootest tulenevale ohule, ning 
kõik eriasjaolud ja kogu täiendava teabe, 
mis on seotud kõnealuse tootega.

1. 60 kalendripäeva jooksul pärast seda, 
kui komisjon on teatanud liikmesriikidele 
vastavalt artikli 20 lõikele 4 meetmetest, 
mille algne teate esitanud liikmesriik on 
võtnud artikli 10 lõike 1 või 4 alusel, 
võivad liikmesriigid esitada vastuväiteid 
neile meetmetele, kui need on seotud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud 
tootega. Liikmesriik esitab vastuväite 
põhjused, kõik erinevused hinnangus, mille 
ta on andnud tootest tulenevale ohule, ning 
kõik eriasjaolud ja kogu täiendava teabe, 
mis on seotud kõnealuse tootega.

Or. en
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Selgitus

Täpsustamine õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada üldise riskihindamise 
metoodika, ja kui see on asjakohane, siis 
ka suunised nimetatud üldise metoodika 
rakendamiseks konkreetsetele 
tootekategooriatele. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 32 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamine, tuleks komisjonile anda 
volitused üldise riskihindamise metoodika raamistiku kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, 
mis kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus;

(a) toote suhtes kohaldatavatele nõuetele, 
mis on sätestatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või põhinevad neil 
aktidel ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katse-, kontrollkäikude ja 
kalibreerimisaruandeid või sertifikaate, 
mis kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 765/2008 akrediteeritud
vastavushindamisasutus;
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Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest.

3. Vastavus lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumidele annab aluse 
eeldada, et toode järgib piisavalt neid 
avalikke huve, millega nimetatud 
kriteeriumid on seotud. See aga ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast käesoleva 
määruse alusel meetmeid, kui ilmneb uusi 
tõendeid, et toode kujutab ohtu hoolimata 
sellisest vastavusest. Sellisel juhul peab 
turujärelevalveasutus näitama, et toode 
kujutab endast ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toode, mille ringlusse lubamise on 
välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused artikli 14 kohaselt peatanud, 
lubatakse ringlusse juhul, kui 
turujärelevalveasutused ei ole kolme 
tööpäeva jooksul alates ringlusselubamise 
peatamisest taotlenud nimetatud 
ametiasutustelt peatamise jätkamist või kui 
neile on teatatud, et toode ei kujuta ohtu, 
ning tingimusel, et kõik muud ringlusse 
lubamisega seotud nõuded ja formaalsused 
on täidetud.

1. Toode, mille ringlusse lubamise on 
välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused artikli 14 kohaselt peatanud, 
lubatakse ringlusse juhul, kui 
turujärelevalveasutused ei ole kolme 
tööpäeva jooksul alates ringlusselubamise 
peatamisest teatamist taotlenud nimetatud 
ametiasutustelt peatamise jätkamist või kui 
neile on teatatud, et toode ei kujuta ohtu, 
ning tingimusel, et kõik muud ringlusse 
lubamisega seotud nõuded ja formaalsused 
on täidetud.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud määruse artikli 14 lõikes 4 sätestatakse, et välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused teavitavad turujärelevalveasutusi viivitamatult kõikidest kahtlustest. Seetõttu 
on asjakohane, et artikli 15 lõikes 1 osutatud kolme tööpäeva pikkune periood algaks siis, kui 
peatamisest teatatakse.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katsearuandeid või sertifikaate, 
mis kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu. Kuid see ei takista 
neid ametiasutusi andmast välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele ametiasutustele 
korraldust toodet ringlusse mitte lasta 
juhul, kui on tõendeid, et vaatamata 
nimetatud vastavusele kujutab toode 
tegelikult ohtu.

3. Vastavus liidu kõigi 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mida 
toote suhtes selle ringlusse lubamisel 
kohaldatakse ja mis on seotud käsitletava 
võimaliku ohuga, võttes täiel määral 
arvesse katse-, kontrollkäikude ja 
kalibreerimisaruandeid või sertifikaate, 
mis kinnitavad vastavust ja mille on välja 
andnud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 765/2008 akrediteeritud
vastavushindamisasutus, annab 
turujärelevalveasutustele aluse eeldada, et 
toode ei kujuta ohtu. Kuid see ei takista 
neid ametiasutusi andmast välispiiri 
kontrolli eest vastutavatele ametiasutustele 
korraldust toodet ringlusse mitte lasta 
juhul, kui on tõendeid, et vaatamata 
nimetatud vastavusele kujutab toode 
tegelikult ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, võivad nad nõuda
lõive, et katta osaliselt või täielikud oma 

6. Kui turujärelevalveasutused võtavad 
lõike 1 alusel meetmeid, nõuavad nad 
isikult, kes deklareeris toote vabasse 



PE513.324v01-00 30/42 PR\939909ET.doc

ET

tegevuse, sh riskihindamise käigus 
läbiviidava katsetamise kulud.

ringlusse lubamiseks, lõive, et katta 
osaliselt või täielikud oma tegevuse, sh 
riskihindamise käigus läbiviidava 
katsetamise kulud.

Lõive arvutatakse iga turujärelevalve 
meetme tegelike kulude alusel ning neid 
kohaldatakse selliste turujärelevalve 
meetmetega seotud isikule, kes deklareeris 
toote vabasse ringlusse lubamiseks. 
Selline lõiv ei ole suurem teostatud 
turujärelevalve meetme tegelikest kuludest 
ning võib osaliselt või tervikuna sisaldada 
turujärelevalveasutuste töötajatel 
turujärelevalve kontrollide tegemiseks 
kulunud aega.

Or. en

Selgitus

Tasude võtmine peaks olema käesolevas määruses kooskõlastatud, et tagada ühtlane 
kohaldamine kogu ELis.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 60 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on artikli 20 lõike 4 kohaselt 
edastanud liikmesriikidele algse teate 
esitanud liikmesriigi keeldumise lubada 
toode ringlusse, võivad liikmesriigid 
esitada vastuväite keeldumisele, kui see on 
seotud liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud tootega. Liikmesriik esitab 
vastuväite põhjused, kõik erinevused 
hinnangus, mille ta on andnud tootest 
tulenevale ohule, ning kõik eriasjaolud ja 
kogu täiendava teabe, mis on seotud 
kõnealuse tootega.

1. 60 kalendripäeva jooksul pärast seda, 
kui komisjon on artikli 20 lõike 4 kohaselt 
edastanud liikmesriikidele algse teate 
esitanud liikmesriigi keeldumise lubada 
toode ringlusse, võivad liikmesriigid 
esitada vastuväite keeldumisele, kui see on 
seotud liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmatud tootega. Liikmesriik esitab 
vastuväite põhjused, kõik erinevused 
hinnangus, mille ta on andnud tootest 
tulenevale ohule, ning kõik eriasjaolud ja 
kogu täiendava teabe, mis on seotud 
kõnealuse tootega.

Or. en
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Selgitus

Täpsustamine õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata juhul, kui 
RAPEXi kontaktisikul on alust uskuda, et 
tootest tuleneva ohu mõju ei ulatu tema 
liikmesriigi piiridest välja.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna tooted liiguvad ühtse turu piires vabalt ringi, siis tuleks see erand välja jätta, kuna see 
ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) riskide ja nende omaduste 
tuvastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on vajalik ja asjakohane, võib 
juurdepääsu ICSMS-le anda ka välispiiri 

Kui see on vajalik ja asjakohane, antakse 
juurdepääs ICSMS-le ka välispiiri 
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kontrolli eest vastutavatele asutustele. kontrolli eest vastutavatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Teabe jagamise parandamine soodustab ja tugevdab koostööd välispiiri kontrolli eest 
vastutavate asutustega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turujärelevalveasutused tunnustavad 
oma teistes liikmesriikides asuvate 
sõsarasutuste poolt või nende jaoks 
koostatud ja ICSMSi sisestatud 
katsearuannete kehtivust.

3. Turujärelevalveasutused tunnustavad 
oma teistes liikmesriikides asuvate 
sõsarasutuste poolt või nende jaoks 
koostatud ja ICSMSi sisestatud katse-, 
kontrollkäikude ja 
kalibreerimisaruannete kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kolmandate 
riikide reguleerivate ametiasutustega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
kellega komisjon ja liikmesriik või 
liikmesriikide rühm on kokku leppinud 
kahe- või mitmepoolses vastastikkusel 
põhinevas konfidentsiaalse teabe 
vahetamise korras.

Komisjon ja liikmesriigid võivad vahetada 
konfidentsiaalset teavet, k.a RAPEXi 
kaudu vahetatavat teavet, kandidaatriikide 
ja kolmandate riikide reguleerivate 
ametiasutustega või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, kellega komisjon ja 
liikmesriik või liikmesriikide rühm on 
kokku leppinud kahe- või mitmepoolses 
vastastikkusel põhinevas konfidentsiaalse 
teabe vahetamise korras.

Or. en



PR\939909ET.doc 33/42 PE513.324v01-00

ET

Selgitus

Artikli 19 lõikega 4 kooskõlla viimiseks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide turujärelevalveasutuste 
vahel, iga liikmesriigi eri ametiasutuste 
vahel ning turujärelevalveasutuste, 
komisjoni ja asjaomaste liidu asutuste 
vahel peab olema tõhus koostöö ja 
teabevahetus turujärelevalveprogrammide 
ja kõigi ohtu kujutavate toodetega seotud 
küsimuste alal.

1. Liikmesriikide turujärelevalveasutuste 
vahel, liikmesriikide eri ametiasutuste 
vahel ja liikmesriikide hulgas ning 
turujärelevalveasutuste, komisjoni ja 
asjaomaste liidu asutuste vahel peab olema 
tõhus koostöö ja teabevahetus 
turujärelevalveprogrammide ja kõigi ohtu 
kujutavate toodetega seotud küsimuste alal.

Or. en

Selgitus

Erinevate asjaomaste asutuste koostööd ja teabevahetust tuleks lisaks igas liikmesriigis 
tagamisele tagada ka kõikide liikmesriikide vahel, kuna see aitaks kaasa paremale koostööle 
ja kooskõlastamisele asjaomaste asutuste vahel.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EMSF võib kutsuda eksperte ja 
kolmandaid isikuid osalema kohtumistel
või paluda neil saata kirjalikke selgitusi.

5. EMSF võib korrapäraselt ja 
järjepidevalt kutsuda eksperte ja 
kolmandaid isikuid osalema kohtumistel 
või paluda neil saata kirjalikke selgitusi.

Or. en

Selgitus

Tihedam koostöö sidusrühmadega täidab olulise tühimiku tehnilises asjatundlikkuses, 
eelkõige keerukate tehnoloogiate puhul, millega turujärelevalveasutused kokku puutuvad.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EMSF võib moodustada püsivaid või 
ajutisi allrühmi, mille hulka kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide rakendamiseks 
loodavad turujärelevalve halduskoostöö 
rühmad. Sellistes allrühmades võivad
vaatlejatena osaleda organisatsioonid, kes 
esindavad liidu tasandil tööstuse, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, tarbijate, 
laboratooriumide ja 
vastavushindamisasutuste huve.

6. EMSF võib moodustada püsivaid või 
ajutisi allrühmi, mille hulka kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide rakendamiseks 
loodavad turujärelevalve halduskoostöö 
rühmad. Sellistes allrühmades osalevad 
korrapäraselt ja järjepidevalt vaatlejatena 
organisatsioonid, kes esindavad liidu 
tasandil tööstuse, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate, tarbijate, 
laboratooriumide ja 
vastavushindamisasutuste huve.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) korraldab konkreetseid ja 
korrapäraseid turujärelevalve meetmeid 
internetis turustatavate toodete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ta on akrediteeritud kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 765/2008 sätetega.
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Or. en

Selgitus

Soovituslikud ELi referentlaborid peaksid olema akrediteeritud kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 765/2008, et tagada nende võrdväärne kohtlemine muude akrediteeritud 
vastavushindamisasutustega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitavad lahendada vaidlusi 
liikmesriikide ametiasutuste, ettevõtjate ja 
vastavushindamisasutuste vahel;

(b) lahendavad mis tahes erinevatest 
riskihindamise meetoditest tulenevaid
vaidlusi eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste, ettevõtjate ja 
vastavushindamisasutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui on
rikutud käesoleva määruse sätteid, millega 
pannakse ettevõtjatele kohustusi, või kui 
on rikutud liidu ühtlustamisõigusaktide 
sätteid, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid ja millega 
pannakse ettevõtjatele kohustusi, juhul kui 
asjaomases õigusaktis ei nähta ette 
karistusi, ning võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada nende eeskirjade täitmine. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [lisada kuupäev – 3 
kuud enne käesoleva määruse 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kehtestamiseks, mida 
kohaldatakse, kui on rikutud käesoleva 
määruse sätteid, millega pannakse 
ettevõtjatele kohustusi, või kui on rikutud 
liidu ühtlustamisõigusaktide sätteid, mis 
käsitlevad käesoleva määrusega hõlmatud 
tooteid ja millega pannakse ettevõtjatele 
kohustusi, juhul kui asjaomases õigusaktis 
ei nähta ette karistusi, ning võtavad 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
eeskirjade täitmine. Liikmesriigid teatavad 
need sätted komisjonile hiljemalt ... * ja 
teatavad komisjonile viivitamata kõikidest 
edaspidistest sätetesse tehtavatest 



PE513.324v01-00 36/42 PR\939909ET.doc

ET

kohaldamiskuupäeva] ja teatavad 
komisjonile viivitamata kõikidest 
edaspidistest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

muudatustest.

____________
* ELT: palun sisestada kuupäev: kolm 
kuud enne käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning need 
hõlmavad muu hulgas halduskaristusi 
asjaomasele ettevõtjale, mis moodustavad 
vähemalt 10% tema eelmise 
majandusaasta kogukäibest;

Or. en

Selgitus

Hoiatavad karistused, sealhulgas suured trahvid ettevõtjatele, kes toovad ühtsele turule 
tahtlikult ohtlikke või mittevastavaid tooteid, tuleks kehtestada kogu ELis.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse ettevõtja suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud samalaadse 

Teises lõigus osutatud karistuste puhul 
peab võtma arvesse rikkumise tõsidust ja 
kestust ning ettevõtja suurust ja eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
olukorda. Lisaks peab karistuste puhul 
arvesse võtma asjaolu, kas asjaomane 
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rikkumise, ning raskete rikkumiste puhul 
võib see hõlmata kriminaalkaristusi.

ettevõtja on varem toime pannud 
samalaadse rikkumise. Raskete rikkumiste 
puhul võivad karistused hõlmata 
kriminaalkaristusi.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
karistustest ning komisjon teeb selle teabe 
üldsusele viivitamatult kättesaadavaks 
elektrooniliselt, ja kui see on asjakohane, 
siis ka muude vahenditega. Kui 
avaldamine põhjustaks seotud pooltele 
ebaproportsionaalset kahju, siis 
avaldatakse karistused anonüümselt.
Komisjon kogub, uuendab ja avaldab 
nende ettevõtjate musta nimekirja, kelle 
puhul on tõendatud, et nad on korduvalt 
käesoleva määrus sätteid rikkunud.

Or. en

Selgitus

Karistuste avalikustamine võimendab nende hoiatavat mõju. Lisaks tuleks koostada avalik, 
üleliiduline must nimekiri ettevõtjatest, kes on käesolevat määrust korduvalt rikkunud.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
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ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, energiatõhususe, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide parem 
kaitse, võttes arvesse määruse mõju 
ettevõtlusele ning eriti väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Lisaks 
tuleb nimetatud aruandes uurida uusi ja 
innovatiivseid turupõhiseid lahendusi, mis 
võivad tõhusalt täiendada 
turujärelevalveasutuste läbiviidavaid 
turujärelevalve meetmeid ning mis 
hõlmavad mittepiiravalt kohustuslikke 
kolmanda poole auditeerimisskeeme.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Kaupade vaba liikumine on üks ELi ühtse turu neljast sambast. Selle samba ja ühtse turu 
nõuetekohase toimimise aluseks on lõppkokkuvõttes tarbija usaldus: Euroopa tarbijatel peab 
olema kindlustunne, et olenemata sellest, kus toode on toodetud või millisest liikmesriigist 
nad seda osta võivad, on tooted, mida nad kasutavad, ohutud ja nõuetele vastavad. Tõhus ja 
kvaliteetne turujärelevalve peaks olema kõrgeim aste selle tagamisel. See peaks tagama, et 
tooted ei kujuta ohtu tarbijate ja töökohal viibivate isikute tervisele ja ohutusele, ning samuti 
tagama, et tooted vastavad kohaldatavatele liidu õigusaktidele, näiteks eeskirjadele, mis 
käsitlevad üksikasjalikult energiatõhusust, müratasemeid või heitkoguste piirmäärasid. 

Kuid üha selgemaks saab asjaolu, et liikmesriikide turujärelevalve ei suuda vastata 
väljakutsetele, mida esitavad suurenev import ELi ja üha suurem kogus ühtsel turul ringlevaid 
tooteid. Komisjoni andmetel kontrollivad asutused kõigest ligikaudu 0,3% kõikidest ELi 
imporditud või ELi turule lastud kaupadest. Samal ajal oodatakse turujärelevalveasutustelt 
uutele kujunevatele probleemidele, näiteks kasvavale e-kaubandusele reageerimist. 

Olukorda on halvendanud keeruline õiguslik struktuur, mida rõhutas ka Euroopa Parlament 
oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning 
turujärelevalve kohta1. Resolutsioonis on öeldud, et „praegune turujärelevalve õiguslik 
raamistik ei ole piisavalt sidus, mistõttu tuleb see läbi vaadata ja rohkem kooskõlastada”. 
Praegu ei ole omavahel vastavuses ühelt poolt ühtlustatud toodete ja teiselt poolt ühtlustamata 
toodete ELi tooteohutusnõuded ning samuti tarbijatele ja professionaalidele suunatud tooted. 
Teine ebaselguse allikas tuleneb konkreetsete sihttasemete puudumisest ühtlustamata 
tarbijatele suunatud toodete jaoks ning ELi tooteohutuseeskirjade eri tasanditest tulenev 
keerukus.

Sellest tulenevalt tegi Euroopa Parlament oma eespool nimetatud resolutsioonis ettepaneku, et 
komisjon peaks kehtestama turujärelevalve jaoks ühtse Euroopa raamistiku, mis hõlmaks 
kõiki ühtsel turul ringlevaid tooteid, sh ELi imporditud tooteid. Nimetatud ettepanek tuleneb 
sellest nõudest. Ettepanek on osa laiaulatuslikumast tooteohutuse paketist, mis lisaks 
turujärelevalvele hõlmab ka ettepanekut võtta vastu üldine tooteohutuse määrus ning 
mitmeaastase turujärelevalve tegevuskava koostamist komisjoni poolt.

Üldiselt avaldab raportöör komisjoni ettepanekule ja selle saavutatavatele eesmärkidele suurt 
toetust. Kuid siiski on mitmeid teemasid, mida raportöör soovib ettepanekus tugevdada ning 
samuti välja tuua selle peamised elemendid.

Ohutuse tagamine, kuid samuti ettevõtjatele võrdsete tingimuste tagamine

Raportöör tervitab asjaolu, et käesoleva määrusega kehtestatud turujärelevalve peaks kaitsma 
tervist ja ohutust, kuid toetama üldisemalt ka liidu õigusaktide jõustamist, mille eesmärgiks 

                                               
1 2010/2085(INI)
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on kaitsta muid avalikke huve, näiteks keskkonda või energiatõhusust. Ausad turuosalejad 
teevad olulisi jõupingutusi ja eraldavad märkimisväärseid rahalisi vahendeid vastavuse 
tagamiseks erinevate liidu ohutus-, keskkonna- ja muude nõuetega; turujärelevalve roll 
seisneb selles, et tagada, et eeskirju mittejärgivad turuosalejad ei saaks turul nõudeid järgivate 
ettevõtjate suhtes eelisseisundit. Turujärelevalveasutuste ülesandeks on teha kindlaks ohtlikud 
või muul moel kahjulikud tooted ja mittevastavad tooted ning võtta need hoiule või turult ära 
korjata. See on tarbijate ning samuti usaldusväärsete tootjate, importijate ja levitajate huvides. 

Raportöör soovib oma mitmetes muudatusettepanekutes selgitada, et turujärelevalve hõlmab
kõiki käesolevas määruses kirjeldatud erinevaid aspekte.

Kuna üks suuremaid raskusi on piiratud rahalised vahendid, mida liikmesriigid saavad 
turujärelevalvele eraldada seoses üha suurenevate kaubandusmahtudega, soovitab raportöör, 
et komisjon peaks pikaajaliste lahenduste otsimise osana uurima uusi, innovatiivseid 
turupõhiseid lahendusi, mis täiendaksid turujärelevalve meetmeid, mida on praegu kohustatud 
rakendama üksnes asutused. Raportöör rõhutab ühe võimaliku lahendusena ettevõtjate 
kvaliteedikontrollisüsteemide ja lõpptoodete auditeerimist kolmanda poole poolt. Komisjon 
peaks hõlmama need kaalutlused kooskõlas artikliga 33 koostatavasse hindamisaruandesse.

Tihedam, tugevam ja paremini toimiv koostöö liikmesriikide järelevalveasutuste vahel

Praegu seisneb üks kõige suuremaid probleeme nõrgas kooskõlastamises, koostöös ja 
teabevahetuses eri liikmesriikide tooteohutuse turujärelevalveasutuste vahel. Komisjoni 
ettepaneku eesmärk on parandada seda sätete kaudu, mille eesmärgiks on parandada teabe- ja 
töövahetust ja vastastikust abistamist eri liikmesriikide asutuste vahel ja kolmandate riikide 
pädevate asutustega.

Teabevahetus toetub peamiselt kahele sambale: juba tugevalt juurdunud ohtlikest toodetest 
teavitamise kiirhoiatussüsteem (RAPEX) ja turujärelevalve teabe- ja sidesüsteem (ICSMS) 
üldisemat laadi teabe vahetamiseks. ICSMSi kaudu toimuv teabevahetus võimaldab 
turujärelevalveasutustel saada kasu üksteise kogemustest ja tööst ning säästa niigi kasinaid 
rahalisi vahendeid, kuna nad ei pea näiteks kordama katseid ja hindamisi, mis on juba mõnes 
teises liikmesriigis läbi viidud. Raportöör on seisukohal, et need ettepanekud väärivad 
täielikku toetust ning teeb üksnes ettepaneku täpsustada mõnede asjaomaste artiklite 
sõnastust.

Üks peamisi sätteid parema koostöö ja teabevahetuse tagamiseks on Euroopa turujärelevalve 
foorum. Foorum peaks toimima asutuste, aga ka asutuste ja ettevõtjate ning teiste 
sidusrühmade (nt tarbijarühmade) koostöö platvormina. Raportöör soovib rõhutada selle 
loodava foorumi raames toimuva järjepideva, struktureeritud koostöö olulisust ning soovib 
tulevikus selle rolli veelgi tugevdada, tehes ettepaneku, et käesoleva määruse järgmisel 
läbivaatamisel tuleks kaaluda foorumile siduvate soovituste tegemise volituse andmist, kui 
foorum leiab, et neid on vaja turujärelevalve meetmete täiendavaks parandamiseks ja 
tugevdamiseks liikmesriikides ja eelkõige ELi välispiiridel.

Lisaks tuleks suurendada eri sidusrühmade rolli ja tagada nende korrapärane osalemine 
foorumis. Eri sidusrühmad võivad anda väärtuslikku infot, kuna neil on palju turualast teavet, 
ning aidata kaasa konkreetsete probleemsete valdkondade ja võimalike lahenduste 
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määratlemisele.

Hoiatavad karistused

Oma 2011. aasta resolutsioonis rõhutas Euroopa Parlament ka hoiatavate karistuste, sh suurte 
trahvide olulisust ettevõtjate jaoks, kes toovad tahtlikult ühtsele turule ohtlikke või 
mittevastavaid tooteid. 

Ettevõtjatele tuleb tagada õiglased ja võrdsed tingimused; eeskirju järgivaid ettevõtjaid ei 
tohiks karistada süsteemi suutmatusega karistada eeskirju tahtlikult mittetäitvaid ettevõtjaid. 
Lisaks on süsteem alati nii tugev, kui on selle nõrgim lüli, ning režiim saaks kasu suuremast 
ühtlustamisest selles valdkonnas. 

Seetõttu teeb raportöör selleks, et tagada seadusandluse tõeliselt hoiatav mõju kogu ELis, 
ettepaneku kehtestada üleliidulised, ühtlustatud halduskaristused. Karistuste hoiatava mõju 
suurendamiseks tuleks käesoleva määruse raames määratud karistused teha ka avalikuks. 
Lisaks teeb raportöör ettepaneku luua avalik must nimekiri ettevõtjatest, kes käesolevat 
määrust korduvalt rikuvad.
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LISA – KAASTÖÖD TEINUD SIDUSRÜHMADE NIMEKIRI

Vastutuse välistamine

Alljärgnev sidusrühmade nimekiri on kogutud kohtumiste, e-kirjade ja arvamusraportite 
alusel alates raportööri ametisse nimetamisest kuni käesoleva raporti projekti lõpptähtajani 
2013. aasta juunis.

Tuleb märkida, et käesolev nimekiri ei ole ammendav, kuna äärmiselt keeruline on üles 
lugeda kogu kaudset kaastööd ja toetavat tegevust, mis on käesolevat raportit inspireerinud. 
Samuti tuleb märkida, et raporti projekt tähistab üksnes Euroopa Parlamendis tehtava töö 
algfaasi, kus arutelud ja seadusandlik töö jätkub kuni käesoleva õigusakti lõpliku 
vastuvõtmiseni. Sidusrühmad annavad oma panuse ka hilisemates faasides; sellest tulenevalt 
võib käesolevat nimekirja käsitleda üksnes poolikuna.

Raportööri jaoks on siiski lobitöö n.ö jalajälje esitamise eesmärk näidata avatud viisil, kust on 
käesoleva raporti projekti jaoks inspiratsioon saadud.

Sidusrühmade nimekiri

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Euroopa Ehitusseadmete Komitee)
 CECIMO (Tööpingitootjate Euroopa Koostöö Komitee)
 Soome Tööstusliit
 Cosmetics Europe
 Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
 Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
 DigitalEurope
 EPEE (Energeetika ja Keskkonnaalane Euroopa Partnerlus)
 Eurocommerce
 Tulemasinatootjate Euroopa Föderatsioon
 Euroopa Rehvi- ja Kummitootjate Liit
 Soome tööhõive- ja majandusministeerium
 Järgmine Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Leedu (alates 2013. aasta sügisest)
 Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Iirimaa (alates 2013. aasta kevadest)
 LEGO, Nordic toys ja TIE (Euroopa mänguasjatootjad) 
 Orgalime
 VDMA (Saksamaa inseneride liit)

Lisaks korraldas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 29. mail 2013 arutelu turujärelevalve ja 
tooteohutuse paketi üle. Kõnelejate nimekirjaga tutvumiseks ja täiendava teabe saamiseks 
vaadake palun komisjoni veebilehte.


