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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 tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0078),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, 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, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning õiguskomisjoni 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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3.detsembri 2001. aasta direktiivis 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta on 
sätestatud nõue, et tarbekaubad peavad 
olema ohutud ning et liikmesriikide 
turujärelevalveasutused peavad võtma 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.
detsembri 2001. aasta direktiivis 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta on 
sätestatud põhinõue siseturul olevatele 
toodetele, et tarbekaubad peavad olema 
ohutud ning et liikmesriikide 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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meetmeid ohtlikke toodete vastu ja 
vahetama sellekohast teavet ühenduse kiire 
teabevahetussüsteemi RAPEX kaudu. 
Direktiiv 2001/95/EÜ tuleb põhjalikult läbi 
vaadata, et see täidaks paremini oma 
otstarvet ja et oleks tagatud selle 
järjepidevus liidu õigusaktide arengutega 
turujärelevalve, ettevõtjate kohustuste ja 
standardimise alal. Selguse huvides tuleks 
direktiiv 2001/95/EÜ kehtetuks tunnistada 
ja asendada see käesoleva määrusega.

turujärelevalveasutused peavad võtma 
tõhusaid meetmeid ohtlike toodete vastu ja 
vahetama sellekohast teavet ühenduse kiire 
teabevahetussüsteemi RAPEX kaudu. 
Direktiiv 2001/95/EÜ tuleb põhjalikult läbi 
vaadata, et see täidaks paremini oma 
otstarvet ja et oleks tagatud selle 
järjepidevus liidu õigusaktide arengutega 
turujärelevalve, ettevõtjate kohustuste ja 
standardimise alal. Selguse huvides tuleks 
direktiiv 2001/95/EÜ kehtetuks tunnistada 
ja asendada see käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrus on asjakohane õiguslik vahend, 
sest sellega sätestatakse selged ja 
üksikasjalikud eeskirjad, mis välistavad 
võimaluse liikmesriikidel neid erineval 
viisil üle võtta. Määrusega tagatakse 
õigusnõuete üheaegne kohaldamine kogu 
liidu piires.

(2) Määrus on asjakohane õiguslik vahend, 
sest sellega sätestatakse selged ja 
üksikasjalikud eeskirjad, mis välistavad 
võimaluse liikmesriikidel neid erineval 
viisil üle võtta ja kohaldada. Määrusega 
tagatakse õigusnõuete üheaegne 
kohaldamine kogu liidu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolev määrus peab kaasa aitama 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
169 nimetatud eesmärkide saavutamisele.
Eelkõige tuleks sellega tagada ühisturu 
toimimine seoses tarbijatele mõeldud 

(3) Kõrgetasemelise tarbijakaitse 
tagamiseks peaks liit aitama kaasa 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmisele. 
Seoses sellega on käesolev määrus väga 
oluline, et kehtestada ohutute toodete 
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toodetega. Selleks sätestatakse ühtsed 
eeskirjad üldise tooteohutuse, 
hindamiskriteeriumide ja ettevõtjate 
kohustuste kohta. Võttes arvesse, et 
turujärelevalve eeskirjad, sealhulgas 
RAPEXit puudutavad eeskirjad, on 
sätestatud määruses (EL) nr […/…] 
[toodete turujärelevalve kohta], mida 
kohaldatakse ka käesoleva määrusega 
hõlmatud toodete suhtes, ei ole käesolevas 
määruses enam vaja sätteid 
turujärelevalve või RAPEXi kohta.

siseturu põhieesmärk, aidates ühtlasi 
kaasa Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 169 nimetatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) põhjenduse 4 sõnastust.)

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva määruse eesmärk peaks 
olema eelkõige tagada siseturu toimimine 
seoses tarbijatele mõeldud toodetega, 
sätestades ühtsed eeskirjad üldise 
tooteohutuse, hindamiskriteeriumide ja 
ettevõtjate kohustuste kohta. Arvestades, 
et turujärelevalve eeskirjad, sealhulgas 
RAPEXit hõlmavad eeskirjad, on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... määruses (EL) nr [.../... 
toodete turujärelevalve kohta]*, ei ole 
käesolevas määruses vajalikud 
turujärelevalvet või RAPEXit käsitlevad 
lisasätted. 
__________________
* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tarbijate ohutus sõltub suurel 
määral liidu tooteohutuse nõuete 
aktiivsest jõustamisest. 
Turujärelevalvetegevust riigi ja liidu 
tasandil tuleks pidevalt parandada ja see 
peaks muutuma üha tõhusamaks, et tulla 
toime ülemaailmse turu ja üha 
keerukamaks muutuva tarneahela 
pidevalt muutuvate probleemidega. 
Puudulikud turujärelevalvesüsteemid 
võivad tekitada konkurentsimoonutusi, 
seada ohtu tarbijate ohutuse ja vähendada 
kodanike usaldust siseturu vastu. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid töötama välja 
süstemaatilised toimimisviisid, et tagada 
turujärelevalve suurem tõhusus, ja muud 
jõustamistoimingud ning peaksid tagama 
oma avatuse üldsusele ja huvitatud 
isikutele.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) põhjenduse 24 sõnastust.)

Selgitus

Ühtse turu tugevdamiseks peavad tooteohutus ja turujärelevalve teineteist täiendama. 
Seetõttu on vaja kehtestada ranged nõuded turujärelevalvetegevusele ja seada need tulevikus 
esmatähtsale kohale.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada (6) Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada 
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teenuste suhtes. Selleks aga, et kindlustada 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitse, tuleks 
määrust kohaldada toodete suhtes, mida 
tarnitakse või mis tehakse tarbijatele 
kättesaadavaks teenuste osutamise käigus, 
sealhulgas tooted, millega tarbijad teenuste 
osutamise käigus otseselt kokku puutuvad.
Käesoleva määruse reguleerimisalast 
tuleks välja jätta teenuseosutaja juhitavad 
vahendid, millel tarbijad sõidavad või 
reisivad, sest neid tuleb käsitleda seoses 
osutatava teenuse ohutusega.

teenuste suhtes. Selleks aga, et kindlustada 
tarbijate tervise ja ohutuse kaitse, tuleks 
määrust kohaldada kõigi toodete suhtes, 
mida kasutatakse, tarnitakse või mis 
tehakse tarbijatele kättesaadavaks teenuste 
osutamise käigus, sealhulgas tooted, 
millega tarbijad otseselt kokku puutuvad, 
kui teenusepakkuja neile teenuseid 
osutab.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides on erandid viidud muudatusettepanekusse 9.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tooted, mis on kavandatud üksnes 
erialaseks kasutamiseks, kuid seejärel 
liikunud tarbijaturule, peaksid kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
sest need tooted võivad kujutada ohtu 
tarbijate tervisele ja ohutusele, kui neid 
kasutatakse mõistlikult eeldatavate 
tingimuste korral.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) põhjenduse 10 sõnastust.)

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Käesoleva määruse 
reguleerimisalast tuleks välja jätta 
teenuseosutaja juhitavad vahendid, millel 
tarbijad reisivad, sest neid tuleb käsitleda 
seoses osutatava teenuse ohutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Kuigi käesolev määrus hõlmab 
tooteohutust teenuste osutamise 
valdkonnas, on siiski vaja liidu õigusakte 
seoses tarbijatele mõeldud teenuste üldiste 
ohutusnõuetega, sest tarbijatele mõeldud 
teenuseid ei hõlma ükski liidu õigusakt. 
Tarbijatele mõeldud teenuste ohutusega 
seotud praeguste liikmesriigiti killustunud 
arusaamade tõttu peaks komisjon 
hindama ja uurima tarbijatele mõeldud 
teenuste ohutust käsitleva horisontaalse 
liidu raamistiku kehtestamise teostatavust.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab lähitulevikus esitama teenuste ohutust käsitleva õigusraamistiku, sest 
praegune olukord on tekitanud õigusliku lünga. Teemat käsitlev ühtne määrus peab 
täiendama nende toodete lisamist käesoleva määruse reguleerimisalasse, millega tarbijad 
puutuvad kokku seoses teenusega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidus on küll välja töötatud 
valdkondlikke õigusakte, milles 
käsitletakse konkreetsete toodete või 
tootekategooriate ohutusaspekte, kuid 
praktiliselt võimatu on vastu võtta liidu 
õigusakt, mis käsitleks kõiki tarbijate jaoks 
mõeldud tooteid, mis on olemas või mis 
võidakse välja töötada. Seetõttu on ikkagi 
vaja horisontaalset õigusraamistikku, mis 
täidaks lüngad ja tagaks muul moel 
tagamata tarbijakaitse, eelkõige selleks, et 
saavutada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse 
kõrge tase, nagu on nõutud ELi toimimise 
lepingu artiklites 114 ja 169.

(7) Liidus on küll välja töötatud 
valdkondlikke õigusakte, milles 
käsitletakse konkreetsete toodete või 
tootekategooriate ohutusaspekte, kuid 
praktiliselt võimatu on vastu võtta liidu 
õigusakt, mis käsitleks kõiki tarbijate jaoks 
mõeldud tooteid, mis on olemas või mis 
võidakse välja töötada. Seetõttu on ikkagi 
vaja laiapõhjalist horisontaalset 
õigusraamistikku, et tegeleda selliste 
toodetega, samuti selleks, et täita lüngad 
ja täiendada olemasolevate või tulevaste 
eri õigusaktide sätteid, eelkõige selleks, et 
saavutada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse 
kõrge tase, nagu on nõutud ELi toimimise 
lepingu artiklites 114, 169 ja 191.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) põhjenduse 5 sõnastust.)

Selgitus

Käesolev määrus toimib ka edaspidi tooteohutuse nn turvavõrguna, nagu praegu rõhutatakse 
üldises tooteohutuse direktiivis, kus seda kohaldatakse juhtudel, kui liidu õigusaktides 
puuduvad konkreetsemad ohutussätted, ja tagab selle kaudu turule lastud toodete ohutuse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks määruse 
erinevate osade kohaldamisala ja 
valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide 
vahele tõmmata selge piir. Üldise 
tooteohutuse nõuet ja sellega seotud sätteid 
tuleks kohaldada kõigi tarbijatele mõeldud 
toodete suhtes, kuid ettevõtjate kohustusi ei 

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks määruse 
erinevate osade kohaldamisala ja 
valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide 
vahele tõmmata selge piir. Üldise 
tooteohutuse nõuet ja sellega seotud 
käesoleva määruse I peatüki sätteid tuleks 
kohaldada kõigi tarbijatele mõeldud 
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tuleks kohaldada seal, kus liidu 
ühtlustamisõigusaktid sisaldavad 
võrdväärseid kohustusi, näiteks liidu 
õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

toodete suhtes, kuid ettevõtjate kohustusi ei 
tuleks kohaldada seal, kus liidu 
ühtlustamisõigusaktid sisaldavad 
võrdväärseid kohustusi, näiteks liidu 
õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

Or. en

Selgitus

Keeleline selgitus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki.

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki, näiteks elektrooniline müük 
internetis.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) põhjenduse 7 sõnastust.)

Selgitus

Selgitus eesmärgiga rõhutada internetimüügi lisamist käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Võttes arvesse suurt hulka 
kolmandatest riikidest pärit tooteid, mida 
tarbijad ostavad interneti teel ja mis ei 
pruugi vastata Euroopa standarditele, 
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seades seega ohtu tarbijate ohutuse ja 
tervise, peaks komisjon keskenduma 
haridus- ja teadlikkuse parandamise 
kampaaniate kaudu tarbijate usalduse 
suurendamisele e-kaubanduse vastu. 
Komisjon peaks ka uurima võimalust 
võtta kasutusele e-usaldusmärgis, mille 
abil tootja osutab oma veebilehel, et on 
teadlik käesoleva määruse sätetest ja 
nõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrust tuleks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mis kaubandusliku tegevuse 
käigus taas turustusahelasse sisenevad, 
välja arvatud selliste kasutatud toodete 
suhtes, mille puhul tarbija ei saa mõistlikult 
eeldada, et need vastaksid ajakohastele 
ohutusstandarditele, näiteks nagu 
antiikesemed.

(11) Määrust tuleks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mis kaubandusliku tegevuse 
käigus taas turustusahelasse sisenevad, 
tingimusel et need on üldse turule lastud, 
ja kasutatud toodete suhtes, mis algselt 
lastakse turule pärast käesoleva määruse 
jõustumist, ning välja arvatud selliste 
kasutatud toodete suhtes, mille puhul 
tarbija ei saa mõistlikult eeldada, et need 
vastaksid ajakohastele ohutusstandarditele, 
näiteks nagu antiikesemed.

Or. en

Selgitus

Seoses kasutatud toodetega ei tohi määruse tagasi ulatuva kehtimise suhtes olla õiguslikku 
ebakindlust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrust tuleks kohaldada ka selliste 
tarbijatele mõeldud toodete suhtes, mis ei 
ole küll toiduained, kuid mis sarnanevad 
toiduainetele ja mida võidakse ekslikult 
toiduaineks pidada, nii et tarbijad, eriti 
lapsed, võivad neid suhu panna, imeda või 
alla neelata, mille tagajärjel võib tekkida 
näiteks lämbumine, mürgistus, seedekulgla 
perforatsioon või ummistus. Selliseid toitu 
imiteerivaid tooteid on siiani reguleeritud 
nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiviga 
87/357/EMÜ tervist või turvalisust 
ohustavaid eksitava välimusega tooteid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, mis tuleks kehtetuks 
tunnistada.

(12) Määrust tuleks kohaldada ka selliste 
tarbijatele mõeldud toodete suhtes, mis ei 
ole küll toiduained, kuid mis sarnanevad 
toiduainetele ja mida võidakse ekslikult 
toiduaineks pidada, nii et tarbijad, eriti 
lapsed, võivad neid suhu panna, imeda või 
alla neelata, mille tagajärjel võib tekkida 
näiteks lämbumine, mürgistus, seedekulgla 
perforatsioon või ummistus, ning seetõttu 
peaks määrusega nende turustamise, 
impordi ja tootmise või ekspordi keelama. 
Selliseid toitu imiteerivaid tooteid on siiani 
reguleeritud nõukogu 25. juuni 1987. aasta 
direktiiviga 87/357/EMÜ tervist või 
turvalisust ohustavaid eksitava välimusega 
tooteid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, mis tuleks 
kehtetuks tunnistada.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 87/357/EMÜ tervist või 
turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta ja võetakse seda tooteid hinnates kriteeriumide puhul arvesse (käesoleva 
määruse artikli 6 punkt e), ei ole selge, kas eksitava välimusega toodete turustamine, import 
ja tootmine või eksport keelatakse jätkuvalt. Muudatusettepanekuga jätkub käesolevas 
määruses direktiiviga 87/357/EMÜ kehtestatud keeld.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Ettevaatusprintsiip, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 191 lõikes 2 ja nagu 
kirjeldatakse muu hulgas komisjoni 
2. veebruari 2000. aasta teatises 
ettevaatusprintsiibi kohta, on 
tooteohutuse ja tarbijate ohutuse 
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aluspõhimõte ja seda tuleks tooteohutuse 
hindamisel nõuetekohaselt arvesse võtta.

Or. en

(Vt komisjoni 2. veebruari 2000. aasta teatist ettevaatusprintsiibi kohta (COM(2000)1).)

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Ettevaatusprintsiibil on liidu 
tarbijakaitse valdkonna kohtupraktikas 
oluline roll. Printsiipi tuleks eelkõige 
tõlgendada, võttes aluseks Üldkohtu 
26. novembri 2002. aasta otsuse 
ühendatud kohtuasjades T-74/00 jt, 
Artedogan GmbH ja teised vs. Euroopa 
Ühenduste Komisjon1, milles tehti 
kindlaks, et kuigi ettevaatusprintsiibile 
viidatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingus üksnes seoses 
keskkonnapoliitikaga, on selle ulatus 
suurem ja see on kavandatud 
kohaldamiseks eesmärgiga tagada 
tervisekaitse, tarbijakaitse ja 
keskkonnakaitse kõrge tase.
_____________
1 EKL [2002], lk II-04045.

Or. en

(Vt Üldkohtu 26. novembri 2002. aasta otsust liidetud kohtuasjades T-74/00, T-76/00, T-83/00 
kuni T-85/00, T-132/00, T-137/00 ja T-141/00.)

Selgitus

Otsuses liidetud kohtuasjades T-74/00 jt rõhutatakse, eeskätt punktides 181–186, et 
ettevaatusprintsiip on horisontaalne põhimõte, mille kohaldamisala on laiem kui pelgalt 
keskkonnapoliitika.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Määruses tuleks arvesse võtta nn 
lastele atraktiivseid tooteid, mille 
kujundus sarnaneb igas mõttes muu 
esemega, mida peetakse üldiselt lastele 
huvitavaks või mis on mõeldud 
kasutamiseks lastele. Lastele atraktiivsete 
toodete mõistet tuleks võtta arvesse eeskätt 
toote ohutuse hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) Toote ohutust hinnates tuleks erilist 
tähelepanu pöörata sellele, kui toode on 
põhjustanud üleeuroopalises vigastuste 
andmebaasis registreeritud vigastusi, 
nagu on kehtestatud [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määruses (EL) 
nr .../... toodete turujärelevalve kohta]*.
_______________
* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalise vigastuste andmebaasi loomine tuleb kaasata tulevasse toodete 
turujärelevalve määrusesse (COM(2013) 75).
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel ohutuks lugeda toode, mis 
vastab valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mille 
eesmärk on inimeste tervise ja ohutuse 
kaitse.

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel ohutuks lugeda toode, mis 
vastab valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mille 
eesmärk on inimeste tervise ja ohutuse 
kaitse, tingimusel et ettevaatusprintsiipi 
on nõuetekohaselt arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kogemused on näidanud, et CE-
märgis jätab tarbijatele eksliku mulje, 
nagu oleksid ametiasutused toote 
tarbijatele ohutuna heaks kiitnud. CE+-
märgis, mis osutab, et akrediteeritud 
sõltumatu kolmas isik, kes on pädev 
hindama konkreetse toote ohutust, on 
toodet katsetanud ja leidnud, et see vastab 
käesolevas määruses sätestatud 
ohutusnõuetele, ning selgitab, et 
algupärane CE-märgis on tootja viide 
vastavusele. CE+-märgis peaks tarbijale 
selgelt osutama, et pädev asutus peab 
toodet ohutuks, ja seda tuleks käsitada 
praeguse CE-märgise täiendusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tarbijate tervise ja ohutuse 
kõrgetasemeliseks kaitseks peaksid 
ettevõtjad vastutama toodete nõuetele 
vastavuse eest vastavalt oma kohale 
turustusahelas.

(15) Tarbijate tervise ja ohutuse 
kõrgetasemeliseks kaitseks peaksid 
ettevõtjad vastutama toodete nõuetele 
vastavuse eest vastavalt oma kohale 
turustusahelas. Seoses sellega peaksid 
sätted olema ranges vastavuses ettevõtjate 
kohustusi käsitlevate sätetega, mis on 
esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta otsuses 
nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise 
raamistiku kohta1, kuna see tagab 
ühtlustatud õigusaktidega ja ühtlustamata 
õigusaktidega hõlmatud ettevõtjatele 
käesolevas määruses sätestatud 
kohustustega seoses võrdsed tingimused.
_____________
1 ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate kohustusi käsitlevate sätete vastavuse korral tuleks käesoleva määruse sätetes teha 
selles küsimuses üksnes keelelisi muudatusi, et otsuse sätted üle võtta nii selgelt kui võimalik.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tootjad peaksid tagama, et tooted, 
mille nad turule lasevad, on välja töötatud 
ja toodetud kooskõlas käesolevas 
määruses sätestatud ohutusnõuetega. 
Selleks et selgitada tootja kohustusi ja 
vähendada kaasnevat halduskoormust, 
peaks komisjon töötama välja liidu üldise 
toodete riskihindamise metoodika ja 
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looma kasutajasõbraliku elektroonilise 
riskianalüüsi vahendi. Metoodika alusel, 
mis põhineb parimatel tavadel ja 
sidusrühmade panusel, tuleks luua 
riskihindamise tõhus vahend, mida 
tootjad saavad tooteid välja arendades 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Komisjoni mitmeaastases tegevuskavas, mis avaldati koos ettepanekuga võtta vastu 
tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlev määrus, nähakse ette ühine lähenemisviis 
riskihindamisele. Selleks et saada metoodikast täit kasu, peaks tootjatel olema kohustus 
integreerida metoodika tootearendusse. Komisjon peaks tegema elektroonilise 
hindamisvahendi ettevõtjatele ja turujärelevalveasutustele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Levitaja peab tagama, et tootja ja 
importija on oma kohustused täitnud, st 
kontrollinud tootel või selle pakendil 
olevat märget nime, kaubamärgi või 
aadressi kohta, mille abil saab tootja või 
importijaga ühendust võtta, ja tootja 
partii-, seerianumbri või tootel olevate 
teiste elementide kinnitust toote 
tuvastamise eesmärgil. Levitaja ei peaks 
kontrollima iga toodet eraldi, välja 
arvatud juhul, kui levitaja arvab, et tootja 
või importija ei ole nõudeid täitnud.

Or. en

(Vt komisjoni 11. septembri 2011. aasta dokumendi „Juhend mänguasjade ohutust käsitleva 
direktiivi 2009/48/EÜ kohaldamise kohta” sõnastust, lk 146.)

Selgitus

Tuleb rõhutada, et levitajad ei pea kontrollima igat toodet eraldi. Käesolevas põhjenduses 
selgitatakse levitaja kohustustega seotud sätteid, muutmata kõnealuse artikli sõnastust.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Globaliseerumine, sagenenud 
allhanked ja rahvusvahelise kaubanduse 
mahu kasv tähendavad, et 
maailmaturgudel kaubeldakse suurema 
arvu toodetega, ja seoses sellega on 
ülemaailmsete reguleerivate asutuste ja 
teiste tarbijatele mõeldud toodete 
valdkonna sidusrühmade tihe koostöö 
väga tähtis, et lahendada keerukate 
tarneahelate ja kaubanduse suurema 
mahuga kaasnevaid probleeme. 
Komisjoni tuleks eeskätt julgustada 
parandama toodete konstruktsioonist 
tulenevat ohutust kahepoolse koostöö 
kaudu kolmandate riikide 
turujärelevalveasutustega.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni (üldise tooteohutuse direktiivi 
läbivaatamise ning turujärelevalve kohta) punkti 10 sõnastust (2010/2085(INI).)

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Kehtivad jälgitavussüsteemid ja 
kindlakstegemise kord tuleks tõhusalt 
jõustada ja neid tuleks parandada. Seoses 
sellega on vajalik hinnata praeguste 
tehnoloogiate kasutamist.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni (üldise tooteohutuse direktiivi 
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läbivaatamise ning turujärelevalve kohta) punkti 23 sõnastust (2010/2085(INI).)

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 c) Selleks et tulevikus jälgitavust 
parandada, peaks komisjon hindama, 
kuidas lihtsustada konkreetsete 
jälgimistehnoloogia ja toodete 
autentimistehnoloogia rakendamist. 
Sellises hindamises peaksid tehnoloogiad 
muu hulgas tagama tarbijatele mõeldud 
toodete ohutuse, parandama 
jälgimismehhanisme ja vältima liigse 
halduskoormuse asetamist ettevõtjatele, 
selleks et ennetada nende kulude 
ülekandmist tarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 d) Määrates kindlaks, milliste 
konkreetsete toodete suhtes ettevõtjad, kes 
lasevad tooted turule ja teevad need turul 
kättesaadavaks, rakendavad 
jälgitavussüsteeme või vastavad 
jälgitavussüsteemidele, peaks komisjon 
ennekõike võtma arvesse vigastuste liiki, 
millega seoses avaldati toote kohta 
teavitus Euroopa vigastuste andmebaasis, 
ja teadete arvu RAPEXi süsteemis, samuti 
teatatud riskide tõsidust. Komisjon peaks 
lisaks kaasama asjaomased sidusrühmad, 
eeskätt Euroopa turujärelevalve foorumi, 
nagu see sätestati Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu ... määrusega (EL) nr [../.. 
toodete turujärelevalve kohta]*.
____________
* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 e) Tuginedes Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 764/2008 (milles sätestatakse 
menetlused seoses teatavate riiklike 
tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises 
liikmesriigis seaduslikult turustatavate 
toodete suhtes)1 sätestatud riiklike 
kontaktpunktide asutamisele, peaksid 
tooteohutuse kontaktpunktid toimima 
liikmesriikides teabekeskustena ettevõtjate 
jaoks, et saada nõu ja koolitust 
tooteohutuse nõuete ja seda käsitlevate 
õigusaktide kohta.
__________________
1 ELT L 218, 13.8.2008, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi (21) Viide päritolule on vajalik täiendus
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jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

käesolevas määruses kehtestatud
põhilistele jälgitavusnõuetele tootja nime 
ja aadressi osas. Peale selle aitab viide 
päritoluriigile teha kindlaks tootmise 
tegeliku asukoha kõigil neil juhtudel, kui 
tootjaga ei ole võimalik ühendust võtta või 
tootja aadress erineb toote tegelikust 
tootmispaigast, kui tootja nimi ja aadress 
üldse puuduvad või kui aadress oli 
pakendil, mida ei ole võimalik leida. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Viide toote päritolule muudaks 
tarbijate jaoks lihtsamaks juurdepääsu 
teabele tooteahela kohta, parandades 
seega nende teadlikkuse taset. Eelkõige 
juhul, kui ettevõtja kohustusi täites 
viidatakse tootja nimele, on oht eksitada 
tarbijaid, sest viide tootjale ei pruugi anda 
tarbijale võimalust teha kindlaks 
tootmiskohta. Seega on viide päritolule 
ainus vahend, mille abil tarbijatel on 
võimalik kindlaks määrata tootjariik.

Or. en



PR\941359ET.doc 23/52 PE513.309v02-00

ET

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Liidu kaubanduspartnerite 
mitmetes jurisdiktsioonides on viide 
päritolule toote märgistusel ja 
tollideklaratsioonides kohustuslik. 
Päritoluviite kasutuselevõtt käesoleva 
määruse kohaselt viib liidu vastavusse 
rahvusvahelise kaubanduse korraga. 
Peale selle, kuna päritoluviite esitamise 
nõue hõlmab kõiki toiduks 
mittekasutatavaid tooteid liidu 
territooriumil, olgu need imporditud või 
mitte, on see kooskõlas liidu 
rahvusvahelise kaubanduse raames 
võetud kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesoleva määruse sätete 
rikkumisel põhinevatest karistustest 
saadab tulu tuleks eraldada ettevõtjale 
sanktsiooni kehtestanud liikmesriigi 
turujärelevalveasutuste rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Sanktsioonidega seotud sätteid tuleb veelgi kooskõlastada tulevase turujärelevalve määruse 
(COM(2013) 75) vastu võetud sätetega.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Liikmesriigiti killustunud ja 
erinevate karistustasemete tõttu on vajalik 
uurida karistusviiside kooskõlastatud 
kehtestamise teostatavust, sealhulgas 
suured trahvid ettevõtjatele, kes tahtlikult 
lasevad siseturule ohtlikke või nõuetele 
mittevastavaid tooteid. Seetõttu tuleks 
tootekeelud avalikustada nii sageli kui 
võimalik, et suurendada piirikontrollide 
nähtavust ja heidutada kuritegelikke 
turuosalisi.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni (üldise tooteohutuse direktiivi 
läbivaatamise ning turujärelevalve kohta) punkti 4 sõnastust (2010/2085(INI).)

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud.

Käesoleva määrusega sätestatakse 
ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete 
jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud. Määruse 
peaeesmärk on tagada, et turule lastud või 
turul kättesaadavaks tehtud tooted on 
ohutud.

Or. en

(Vrd Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) artikliga 1.)

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk peab alati olema turvaline ühtne turg.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teenuseosutaja juhitavad vahendid, 
millel tarbijad neile osutatava teenuse 
käigus sõidavad või reisivad;

(h) teenuseosutaja juhitavad vahendid, 
millel tarbijad neile osutatava teenuse 
käigus reisivad;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

4. Määruse II ja III peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid. Kui 
toote suhtes kehtivad liidu õigusaktidega 
kehtestatud ohutuse erinõuded, 
kohaldatakse käesoleva määruse II ja 
III peatükki ainult nende aspektide ja 
riskide või riskikategooriate suhtes, mida 
need nõuded ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus toimib ka edaspidi tooteohutuse nn turvavõrguna, nagu praegu rõhutatakse 
üldises tooteohutuse direktiivis, kus seda kohaldatakse juhtudel, kui liidu õigusaktides 
puuduvad konkreetsemad ohutussätted, ja tagab selle kaudu turule lastud toodete ohutuse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja 
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks 
ning ettevaatusprintsiibiga kooskõlas 
olevaks;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „ohtlik toode” – iga toode, mis ei ole 
ohutu punkti 1 tähenduses;

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) artikli 2 punkti c sõnastust.)

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „tõsine oht” – oht, mis nõuab kiiret 
sekkumist ja järelkontrolli, kaasa arvatud 
juhtumid, mille mõju ei ole vahetu.

(17) „tõsine oht” – oht või kokkupuude 
ohuga, hädaolukord või ohuolukord, 
kaasa arvatud juhtumid, mille mõju ei ole 
vahetu, mis nõuavad ametiasutuste kiiret 
sekkumist ja järelkontrolli.
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Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) artikli 2 punkti d sõnastust.)

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „teenus” – iga iseseisev 
majandustegevus, mis on üldjuhul 
tasuline, nagu on osutatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 57;

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) sõnastust, ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.)

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Toitu imiteerivate toodete turustamise, 
impordi ja tootmise või ekspordi keeld

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et keelustada selliste toodete turustamine, 
import, tootmine või eksport, mis 
hoolimata sellest, et tegemist ei ole 
toiduainetega, sarnanevad nendega oma 
vormi, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
omaduste poolest.

Or. en

(Vt nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiivi 87/357/EMÜ (tervist või turvalisust ohustavaid 
eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) 

sõnastust.)
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Selgitus

Kuna käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 87/357/EMÜ tervist või 
turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta ja võetakse seda tooteid hinnates kriteeriumide puhul arvesse (käesoleva 
määruse artikli 6 punkt e), ei ole selge, kas eksitava välimusega toodete turustamine, import 
ja tootmine või eksport keelatakse jätkuvalt. Muudatusettepanekuga jätkub käesolevas 
määruses direktiivis 87/357/EMÜ kehtestatud keeld.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvalisuse eeldus ei takista 
turujärelevalveasutusi võtmast meetmeid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määruse (EL) nr [.../… toodete 
turujärelevalve kohta]* alusel, kui on 
uusi tõendeid, et vaatamata sellisele 
vastavusele või kooskõlale võib toode 
kujutada ohtu.
___________
* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu toodete turujärelevalvet käsitleva määruse ettepaneku 
(COM(2013) 75) artikli 13 lõike 3 sõnastust.) 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote ohutuse hindamise kriteeriumid Toote üldistele ohutusnõuetele vastavuse
hindamise kriteeriumid
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Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses tähendab toote hindamine toote nõuetele vastavuse hindamist, mitte 
laias mõistes ohutuse hindamist.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja 
c nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võetakse toote 
ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
järgmisi kriteeriume:

1. Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja 
c nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võtavad ettevõtjad 
ja liikmesriikide turujärelevalveasutused
toote ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
ettevaatusprintsiipi, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 191 lõikes 2, ja järgmisi 
kriteeriume:

Or. en

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, nagu 
lapsed, eakad ja puuetega inimesed, võttes 
arvesse konkreetsete tootekategooriatega 
seotud haavatavust;

Or. en
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Selgitus

Haavatavate tarbijate laiem määratlus on võetud käesoleva määruse põhjendusest 13.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane
toiduainega ning seda võib tema kuju,
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks 
pidada.

(e) toote välimus ja toote näitajad, selle 
pakend ja esitlusviis tarbijatele või teistele 
ostjatele. See hõlmab potentsiaalselt 
eksitavat välimust, eriti juhtudel, kui 
toode, olgugi et see ei ole mõeldud neile 
kasutamiseks, sarnaneb mis tahes viisil 
muu esemega, mida peetakse üldiselt 
lastele huvitavaks või mis on mõeldud 
kasutamiseks lastele, selle kujunduse ja 
näitajate tõttu.

Or. en

(Vt komisjoni otsuse nr 2008/357/EÜ sõnastust, ELT L 120, 7.5.2008, lk 11.)

Selgitus

Laste jaoks atraktiivsed tooted on vaja lisada liidu üldisesse õigusraamistikku. Eesmärgiks on 
toote ohutuse hindamisel alati arvestada selle kirjelduse ja omadustega.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tarbija ohutusega seotud mõistlikud 
ootused toote laadi, koostise ja 
kasutusotstarbe suhtes;

Or. en

Selgitus

Muudatus, mille eesmärk on ohutusnõuetele vastavuse hindamisel võtta arvesse muid aspekte.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) ettevaatusprintsiip;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kui toode, tootekategooriad või 
tooterühmad on põhjustanud
üleeuroopalises vigastuste andmebaasis 
registreeritud vigastusi, nagu on 
kehtestatud [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu … määruses nr [.../... toodete 
turujärelevalve kohta]*;
_____________
* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalise vigastuste andmebaasi loomine tuleb kaasata tulevasse toodete 
turujärelevalve määrusesse (COM(2013) 75).

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatus, mille eesmärk on ohutusnõuetele vastavuse hindamisel võtta arvesse muid aspekte.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
CE+-märgis

1. CE+-märgise kinnitab ainult tootja või 
tema volitatud esindaja.
2. CE+-märgis kinnitatakse ainult 
käesoleva määrusega hõlmatud tarbijatele 
mõeldud toodetele ega kinnitata ühelegi 
muule tootele.
3. Kinnitades või lastes kinnitada CE+-
märgise, viitab tootja, et toodet katsetanud 
ja akrediteerinud asutus, kes on pädev 
hindama konkreetse toote ohutust, on 
leidnud, et toode vastab käesoleva 
määruse ohutusnõuetele.
4. CE+-märgis on ainus märgis, mis 
tõendab, et toodet on katsetatud ja toote 
ohutus on kinnitatud. 
5. Tootele on keelatud kinnitada selliseid 
märgiseid, märke või silte, mis tõenäoliselt 
eksitavad kolmandaid isikuid seoses CE+-
märgise tähenduse või vormiga. Muid 
märgiseid võib kinnitada tootele 
tingimusel, et sellega ei halvendata CE+-
märgise nähtavust, loetavust ja tähendust.
6. Liikmesriigid tagavad CE+-märgise 
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korra õige rakendamise ja võtavad 
märgise mittenõuetekohase kasutamise 
korral asjakohaseid meetmeid. 
Liikmesriigid sätestavad ka rikkumiste 
korral kohaldatavad karistused, mis 
võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete 
rikkumiste eest. Need karistused on 
proportsionaalsed rikkumise raskusega ja 
pakuvad tõhusat kaitset väärkasutuse eest.

Or. en

Selgitus

CE+-märgis edastab tarbijatele sõnumi, et toode on ohutu. Siiski on CE+-märgis vaid tootja 
viide, et ta vastutab selle eest, et toode vastab kõigile asjaomastes õigusaktides sätestatud 
nõuetele. Väljapakutud CE+-märgis täiendab CE-märgist ja osutab, et märgistatud toodet on 
katsetanud sõltumatu kolmas isik ja pädev asutus on toote ohutuks tunnistanud.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline
dokumentatsioon peab võimaluse korral
sisaldama järgmist:

Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise 
dokumentatsiooni. Tehniline
dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, mida tootja peab võimalikke 
riske analüüsides kontrollima, sealhulgas 
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käesoleva lõike esimese lõigu punktis b 
osutatud analüüsi vorm. Neid õigusakte 
vastu võttes võtab komisjon arvesse 
riskianalüüsi kõiki olemasolevaid 
vahendeid, et vähendada tootjatele 
tekkivat lisakoormust, sealhulgas 
parimaid tavasid tootjate seas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud konstruktsioonist tuleneva ohutusega ja kohustab tootjaid viima 
riskianalüüsid läbi toote väljatöötamise etapis nii vara kui võimalik. Komisjoni kutsutakse 
üles kasutama juba kättesaadavaid olemasolevaid vahendeid ja eriti siduma neid praegu 
mitmeaastases tegevuskavas tehtava tööga ELi toodete üldise riskihindamise 
kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud lauseosa ei ole otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R2 lõike 7 osa.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi ning hoiatab piisavalt ja 
tulemuslikult tarbijaid, kes on toote 
nõuetele mittevastavuse tõttu ohus.
Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
turujärelevalveasutusi, kus ta on toote 
kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige 
üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) artikli 5 lõike 1 punkti b sõnastust.)

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Hoiatused, mis määravad otsuse osta 
toode, näiteks need, mis täpsustavad 
kasutajate minimaalse või maksimaalse 
vanuse või kehakaalu, ja teised tähtsad 
hoiatused on toote pakendil nähtavad või 
muul viisil tarbijale enne ostmist selgelt 
näha, sealhulgas juhul, kui ost 
sooritatakse interneti teel.

Or. en

Selgitus

Tarbijateavet tuleb tõhustada, eriti seoses internetis toimuva müügiga, mille puhul tarbijatel 
on raske kontrollida toodet käsitlevat eriteavet ja toote pakendit.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud lauseosa ei ole otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R4 lõike 4 osa.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

8. Importija hoiab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist turujärelevalveasutuste 
jaoks kättesaadaval ja nende taotluse 
korral teeb selle neile kättesaadavaks.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuse nr 768/2008/EÜ (toodete 
turustamise ühise raamistiku kohta) sõnastust.)

Selgitus

Käesolev on ranges vastavuses otsuse artikli R4 lõikega 8.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hoiatused, mis määravad otsuse osta 
toode, näiteks need, mis täpsustavad 
kasutajate minimaalse või maksimaalse 
vanuse või kehakaalu, ja teised tähtsad 
hoiatused on tarbijapakendil nähtavad või 
muul viisil tarbijale enne ostmist selgelt 
näha, sealhulgas juhul, kui ost 
sooritatakse interneti teel.

Or. en

Selgitus

Tarbijateavet tuleb tõhustada, eriti seoses internetis toimuva müügiga, mille puhul tarbijatel 
on raske kontrollida toodet käsitlevat eriteavet ja toote pakendit.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ainult väike kogus hästi 
identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 

välja jäetud
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avalikkusele.

Or. en

Selgitus

Peaaegu võimatu on määratleda, mis on „kasulik teave asutustele või avalikkusele”.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida. 
Delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
aegsasti enne käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate jaoks on tähtis aegsasti teada saada, millised tooted on artikliga 13 hõlmatud.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Toodete jälgitavus Teatavate toodete jälgitavus

Or. en

Selgitus

Täiendus on vajalik, sest välja pakutud jälgitavussüsteem hõlmab vaid teatavaid tooteid või 
tootekategooriaid.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Tooteohutuse kontaktpunktid

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil tooteohutuse 
kontaktpunktid ning edastavad nende 
kontaktandmed teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile.
2. Komisjon koostab tooteohutuse
kontaktpunktide loetelu ja uuendab seda 
korrapäraselt ning avaldab selle Euroopa 
Liidu Teatajas. Komisjon avaldab selle 
teabe ka oma veebilehel.

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 764/2008 (milles 
sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises 

liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes) artikli 9 sõnastust.)

Selgitus

Tooteohutuse kontaktpunktide tegevusulatust on vaja laiendada, hõlbustades koolitust 
tooteohutust käsitlevate õigusaktide valdkonnas, ja edastada teavet kõikidele 
tööstussektoritele ja ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Tooteohutuse kontaktpunktide ülesanded
1. Tooteohutuse kontaktpunktid annavad 
muu hulgas teise liikmesriigi ettevõtja või 
pädeva asutuse taotluse korral järgmist 
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teavet:
(a) Konkreetset liiki toote suhtes 
kohaldatavad tehnilised eeskirjad 
territooriumil, kus need tooteohutuse 
kontaktpunktid on asutatud, ja teave selle 
kohta, kas seda liiki toote suhtes kehtib 
asjaomase liikmesriigi seaduste järgi 
eelloa nõue, ning teave vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte, nagu on ette 
nähtud määruses (EÜ) nr 764/2008, ja 
nimetatud määruse kohaldamise kohta 
asjaomase liikmesriigi territooriumil;
(b) selle liikmesriigi pädevate asutuste 
kontaktandmed, mille abil saab nendega 
otse ühendust võtta, sealhulgas asjaomase 
liikmesriigi territooriumil kõnealuste 
tehniliste eeskirjade rakendamise 
järelevalve eest vastutavate asutuste 
andmed;
(c) selle liikmesriigi territooriumil 
pädevate asutuste ja ettevõtja vahelise 
vaidluse korral üldiselt kättesaadavad 
õiguslikud vahendid.
2. Tooteohutuse kontaktpunktid vastavad 
15 tööpäeva jooksul alates taotluse 
kättesaamisest, nagu on osutatud lõikes 1.
3. Tooteohutuse kontaktpunktid võivad 
liikmesriigis, kus asjaomane ettevõtja on 
seaduslikult turustanud kõnealust toodet, 
anda ettevõtjale või pädevale asutusele 
kogu asjakohase teabe või tähelepanekud, 
nagu on osutatud määruse (EÜ) 
nr 764/2008 artiklis 6.
4. Liikmesriigid asutavad tooteohutuse 
kontaktpunktide bürood, et hõlbustada 
koolitust tooteohutust käsitlevate 
õigusaktide ja üldiselt nõuete valdkonnas 
ja edastada teavet kõikidele 
tööstussektoritele ja ettevõtjatele, et 
toetada ettevõtjate tooteohutust käsitlevate 
nõuete alast haridust.
5. Tooteohutuse kontaktpunktid ei võta 
lõikes 1 osutatud teabe andmise eest tasu.
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Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 764/2008 (milles 
sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises 

liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes) artikli 10 sõnastust.)

Selgitus

Tooteohutuse kontaktpunktide tegevusulatust on vaja laiendada, hõlbustades koolitust 
tooteohutust käsitlevate õigusaktide valdkonnas, ja edastada teavet kõikidele 
tööstussektoritele ja ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, võib komisjon 
nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid 
turule lasevad ja turul kättesaadavaks 
teevad, looksid toodete jälgitavuse 
süsteemi või liituksid juba olemasoleva 
süsteemiga.

1. Toodete puhul, mille kohta RAPEXi 
süsteemis teatatakse, et need kujutavad 
endast tõsist ohtu inimeste tervisele ja 
ohutusele, või mille kohta on teade 
üleeuroopalises vigastuste andmebaasis, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu ... määruses (EÜ) nr [.../... 
toodete turujärelevalve kohta]*, või mida
oma iseloomulike omaduste või levitamise 
või kasutamise iseloomulike tingimuste 
tõttu võib pidada endast inimeste tervisele 
või ohutusele tõsist ohtu kujutavaks, võib 
komisjon nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid 
tooteid turule lasevad ja turul 
kättesaadavaks teevad, looksid toodete 
jälgitavuse süsteemi või liituksid juba 
olemasoleva süsteemiga.
______________

* ELT: palun lisada toodete 
turujärelevalvet käsitleva määruse 
number, kuupäev ja viide (COD 
2013/0048).

Or. en

Selgitus

Korduv teade RAPEXi süsteemis või teade üleeuroopalises vigastuste andmebaasis on selge 
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viide, et teatavate tooterühmade jaoks on vaja jälgitavuse erimeetmeid, ja komisjonile peaks 
andma volitused astuda pärast sidusrühmadega konsulteerimist vajalikke samme. Hõlmates 
tooted, mille kohta RAPEXi süsteemis veel teadet ei ole, antakse komisjonile volitused astuda 
vajalikke samme ilma kohustuseta oodata RAPEXi teadet.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1;

(a) määratakse kindlaks tooted, millest on 
teatatud RAPEXi süsteemi või 
üleeuroopalise vigastuste andmebaasi 
kaudu, ja tooted, tootekategooriad või -
rühmad, mida võib pidada inimeste 
tervisele või ohutusele tõsist ohtu 
kujutavaks, nagu on märgitud lõikes 1;

Or. en

Selgitus

Korduv teade RAPEXi süsteemis või teade üleeuroopalises vigastuste andmebaasis on selge 
viide, et teatavate tooterühmade jaoks on vaja jälgitavuse erimeetmeid, ja komisjonile peaks 
andma volitused astuda pärast sidusrühmadega konsulteerimist vajalikke samme. Hõlmates 
tooted, mille kohta RAPEXi süsteemis veel teadet ei ole, antakse komisjonile volitused astuda 
vajalikke samme ilma kohustuseta oodata RAPEXi teadet.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu rakendusotsusega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu rakendusaktidega pärast 
konsulteerimist kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega ning artikli 19 lõike 1 
kohaselt loodud komiteega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist) artikli 10 lõike 2 sõnastust.)

Selgitus

Kui komisjon taotleb standardeid, konsulteeritakse sidusrühmade ja valdkondlike 
ekspertidega, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa 
standardimist.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik või Euroopa Parlament 
leiab, et artiklis 16 nimetatud Euroopa 
standard ei vasta täielikult nõuetele, mida 
ta peab eesmärgi kohaselt täitma, ega 
artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele, 
teatab ta sellest komisjonile, lisades 
üksikasjaliku selgituse, ning komisjon 
otsustab järgmist:

1. Kui liikmesriik või Euroopa Parlament 
leiab, et artiklis 16 nimetatud Euroopa 
standard ei vasta täielikult nõuetele, mida 
ta peab eesmärgi kohaselt täitma, ega 
artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele, 
teatab ta sellest komisjonile, lisades 
üksikasjaliku selgituse, ning komisjon 
otsustab pärast artikli 19 lõike 1 kohaselt 
loodud komiteega konsulteerimist
järgmist:

Or. en

(Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist) artikli 11 lõike 1 sõnastust.)

Selgitus

Kui komisjon teeb otsuse seoses vastuväidetega ühtlustatud standarditele, tuleb kaasata 
liikmesriikide valdkondlikud eksperdid.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
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võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

võetakse arvesse ettevõtete käivet. 
Karistusi võib suurendada, kui asjaomane 
ettevõtja on varem toime pannud sarnase 
rikkumise, ning tõsiste rikkumiste puhul 
võidakse rakendada kriminaalkaristust.

Or. en

Selgitus

Kui karistuste puhul võetaks arvesse ettevõtete suurust, ei heidutaks see võimalikke petturitest 
ettevõtjaid, sest rikkumisi saaks jätkata väikeste ettevõtete kaudu, millel aga on tõsine mõju 
tooteohutusele ühtsel turul.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Karistustest saadav tulu eraldatakse 
asjaomase liikmesriigi 
turujärelevalvetegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [viis] aastat pärast määruse 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon selle kohaldamist ja esitab 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes hinnatakse, kas 
määrus on täitnud oma eesmärgid, eelkõige 
seoses tarbijate parema kaitsega ohtlike 
toodete eest, võttes arvesse selle mõju 
ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja 

Hiljemalt ... * hindab komisjon selle 
kohaldamist ja esitab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Aruandes hinnatakse, kas määrus on 
täitnud oma eesmärgid, eelkõige seoses 
tarbijate parema kaitsega ohtlike toodete 
eest, kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 4, võttes arvesse selle mõju 
ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja 
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keskmise suurusega ettevõtjatele. keskmise suurusega ettevõtjatele. Selles 
aruandes hinnatakse muu hulgas 
määruse (EL) 1025/2012 mõju 
käesolevale määrusele ja nende 
vastasmõju.
_____________

* ELT: palun sisestada kuupäev: viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt ...* hindab komisjon 
ettevõtjatele, kes lasevad tahtlikult 
siseturule ohtlikke või mittevastavaid 
tooteid, karistuste määramise korra 
kooskõlastatud kehtestamise teostatavust 
ja edastab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
______________
* ELT: palun sisestada kuupäev: viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Määruse (EÜ) nr 764/2008 artiklid 9 
ja 10 tunnistatakse kehtetuks alates ...*.
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_______
* ELT: palun sisestada käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäev.

Or. en

Selgitus

Kehtetuks tunnistamine on tingitud tooteohutuse kontaktpunktide lisamisest käesolevasse 
määrusesse.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Kui komisjon esitas 13. veebruaril 2013 oma ettepaneku võtta vastu määrus, milles 
käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust, tutvustati seda keset Euroopa tarbijate ja 
ettevõtjate jaoks pikka ja väsitavat kriisi. Ettepanek paigutub seetõttu liidu õigusaktidega 
reguleerimise ja nende lihtsustamist käsitleva vaidluse keskmesse.

Raportöör soovib anda kindla vastuse sellele põhjapanevale ja igavesele arutelule. Raportööri 
arvates ei ole kahtlust, et hästi toimiv ühtne turg vajab kahte põhikomponenti: ohutust 
tarbijatele ja võrdseid võimalusi ettevõtjatele. Tarbijate ohutus on tagatud üksnes 
reguleerimise ja nõuete kaudu. Ainult siis, kui tooted on ohutud, saavad tarbijad julgustust 
osta ühtsel turul rohkem tooteid. Tooteohutus on peamine vahend ühtse turu hea toimimise 
tagamisel ja selle kaudu Euroopa ettevõtjate kasvu ja liidu jõukuse edendamisel.

Üldiselt pooldab raportöör komisjoni ettepanekut, kuna suuremas osas on see sarnane 
Euroopa Parlamendi toodete üldise ohutuse direktiivi läbivaatamist ja turujärelevalvet 
käsitlevas resolutsioonis esitatud soovitustega1. Määrus, milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud toodete ohutust, hõlmab suurt osa ühtsest turust. Nagu väidab komisjon oma 
mõjuhinnangus2, ulatus tarbijale mõeldud toodete, olgu siis ühtlustatud või ühtlustamata 
toodete, ELi-sisese kaubanduse maht ajavahemikul 2008–2010 peaaegu 1 triljoni euroni. 

Ometi ei tunne Euroopa tarbijad end ühtsel turul tegutsedes kindlalt. Eurobaromeetri 2012. 
aastal läbi viidud komisjoni uuringu kohaselt arvas 27% tarbijaid, et suur hulk toiduks 
mittekasutatavaid tarbekaupu ühtsel turul ei olnud ohutud3. 

Peale selle näitas toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) 
2012. aasta aruanne RAPEXi süsteemis registreeritud tootehoiatuste arvu 26% kasvu 
võrreldes 2011. aasta arvnäitajatega4. Ei ole kahtlust, et osa sellest kasvust on tingitud 
paranenud turujärelevalvetegevusest liikmesriikides, kuid samuti ei ole kahtlust, et ohtlike 
toodete arv ühtsel turul suureneb.

Raportöör leiab, et see on vastuvõetamatu, sest usalduse puudumine ühtse turu vastu takistab 
liidu majanduskasvu ja jõukust üldiselt. See probleem lahendatakse peamiselt käesolevas 
määruses sätestatud tooteohutuse korra hea toimimise kaudu.

Horisontaalsed küsimused

Tarbijatele mõeldud toodete ohutuse määrus kui üldine turvavõrk

                                               
1 Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsioon üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning 
turujärelevalve kohta (2010/2085(INI)).
2 Komisjoni talituste töödokument, mõjuhinnang, tooteohutuse ja turujärelevalve pakett, SWD(2013) 33 final, lk 
9.
3 2012. aasta aruanne toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi toimimise kohta, lk 42.
4 2012. aasta aruanne toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi toimimise kohta, II peatükk.



PE513.309v02-00 48/52 PR\941359ET.doc

ET

Raportööri jaoks on kõige tähtsam see, et käesolev määrus jätkab tooteohutuse valdkonnas 
turvavõrguna toimimist. Kehtivates õigusaktides, sh üldises tooteohutuse direktiivis1

rõhutatakse, et direktiivi kohaldatakse juhul, kui liidu õigusaktides puuduvad täpsemad 
ohutust käsitlevad sätted, tagades selle kaudu kõigi turule lastud toodete ohutuse. 

Ühtlustades kehtivaid sätteid käesoleva määruse sätetega, hakkab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutust käsitlev määrus täitma nn katusõigusakti ülesannet eespool nimetatud lünga 
täitmiseks. Seetõttu näeb raportöör ette, et määrus hakkab toimima horisontaalse laiapõhjalise 
õigusraamistikuna, et tegeleda olemasolevate või arendatavate toodetega ja et täita ka lüngad.

Ettevaatusprintsiibi uuesti kehtestamine 
Tooteid käsitlevate liidu õigusaktide turvavõrk peab tagama tõhusad ohutusnõuded. Raportöör 
leiab aga, et komisjoni ettepanekul on üks suur puudus: üldisest tooteohutuse direktiivist2 on 
välja jäetud viide ettevaatusprintsiibile olukorras, kus hinnatakse tootega seotud võimalikke 
ohte.

Raportöör leiab, et see ei ole õige sõnum, mida tarbijatele, ettevõtjatele ja 
turujärelevalveasutustele edastada. Selle asemel tuleb ettevaatusprintsiip, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2, uuesti kehtestada, et tagada toote 
ohutuse hindamisel peamiste ohutusaspektide nõuetekohane arvestamine.

Kehtestades uuesti ettevaatusprintsiibi, rõhutab raportöör vajadust säilitada see horisontaalne 
põhimõte ja peamine nurgakivi toodete ja tarbijate ohutuse eesmärgil.

Range kooskõla uue õigusraamistikuga
Üks tähtsamaid uuendusi komisjoni tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlevas 
ettepanekus on kooskõla otsuses nr 768/2008/EÜ3 sätestatud ettevõtjate kohustuste ja 
kõnealuse määruse sätete vahel. See on uuendus, kuna otsus kui osa uuest õigusraamistikust 
on praeguseni kooskõlastatud ainult liidu ühtlustatud õigusaktidega, arvestades aga, et 
käesoleva määruse II peatükk hõlmab ainult ühtlustamata tooteid.

Raportöör leiab, et on väga tähtis, et kõik liidu õigusaktid oleksid ettevõtjate kohustustega 
seoses kooskõlastatud. Seetõttu kooskõlastatakse võimalikult palju otsus ja käesolev määrus, 
püüdes mitte muuta juba otsuses kehtestatud sätete sõnastust ja võtta need käesolevasse 
määrusesse üle.

Suurem rõhk konstruktsioonist tulenevale ohutusele
Toote ohutus jääb alati tootjate vastutusalasse. Selle tagamine, et tootjad kaaluvad 
automaatselt toote ohutust selle arendamise etapis, võib suuresti mõjutada turul olevate 
toodete ohutust, säästes turujärelevalve vahendeid.

Raportöör palub komisjonil luua ettevõtjatele kasutajasõbralik ja tõhus viis tootega seotud 
ohtude hindamiseks enne toote turule laskmist.
                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) 
artikli 8 lõige 2 ja põhjendus 1.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta.
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Peamised ettepanekud
Raportöör keskendub nelja eespool nimetatud horisontaalse küsimuse kõrval järgmistele 
peamistele ettepanekutele.

Haavatavad tarbijad
Erilist tähelepanu tuleb pöörata haavatavatele tarbijatele ühtsel turul. Toodete ohutust hinnates 
on tarbija haavatus peamine tegur, kui määratakse kindlaks, kas toode on ohutu või mitte. 
Lisaks leiab raportöör, et toote ohutuse hindamisel tuleks arvesse võtta lastele atraktiivsete 
toodete mõistet. 

Päritoluriik
Komisjoni ettepanekus kehtestatakse nõue viidata toodetel või nende pakendil päritolule. 
Raportöör ei muuda ettepaneku artiklis 7 esitatud sõnastust, sest see on oluline vahend, 
millega parandada jälgitavust turujärelevalveasutuste jaoks, parendades tarneahela 
läbipaistvust ja suurendades seeläbi tarbijate usaldust ühtse turu vastu.

CE+-märgis
CE+-märgis edastab tarbijatele sõnumi, et toode on ohutu. Siiski on CE+-märgis vaid tootja 
viide, et ta vastutab selle eest, et toode vastab kõigile asjaomastes õigusaktides sätestatud 
nõuetele. Raportöör teeb ettepaneku võtta kasutusele uus CE+-märgis, osutamaks, et 
märgistatud toodet on katsetanud sõltumatu kolmas isik ja pädev asutus on toote ohutuks 
tunnistanud. Seega täiendab uus CE+-märgis kehtivat CE-märgist.

Atlandi-ülene dialoog
Koostöö Ameerika Ühendriikide tooteohutuse- ja turujärelevalveasutustega on oluline, et 
parandada praegust olukorda ja liidu õiguskorda. Ametliku koostöö, dialoogi ja parimate 
tavade vahetamise teel võib liit õppida USA-lt paremate ja tõhusamate õigusaktide 
valdkonnas. Enne käesolevas raportis esitatud muudatusettepanekute tähtaega astub raportöör 
dialoogi Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajatega ja tutvustab võimaluse korral selles 
etapis muudatusettepanekuid Atlandi-ülese dialoogi kohta.

Tooteohutuse kontaktpunktid
Määruses 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste 
eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes, 
luuakse igas liikmesriigis tooteohutuse kontaktpunktid, selleks et teavitada ettevõtjaid 
vastastikuse tunnustamisega seotud eeskirjadest, nagu on määruses sätestatud. Raportöör leiab 
siiski, et nende tooteohutuse kontaktpunktide tegevusulatust on vaja laiendada, hõlbustades 
koolitust tooteohutust käsitlevate õigusaktide valdkonnas, ja edastada teavet kõikidele 
tööstussektoritele ja ettevõtjatele.

Karistused
Karistused ja sanktsioonid tuleb kooskõlastada ja ette näha selleks, et petturitest kauplejad 
tasuksid enamiku turujärelevalvetegevusega seotud kulutuse eest. Praegu on maksumaksjad 
need, kes tasuvad liidus turujärelevalve eest. Tulevikus on karistused tähtsad, et ennetada 
petturitest kauplejate sisenemist ühtsele turule ja heidutada neid, olles samas 
proportsionaalsed ja õiglased.
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Internetimüük
Lõpetuseks, suure hulga kolmandatest riikidest pärit toodete tõttu, mida tarbijad ostavad 
interneti teel ja mis ei pruugi vastata Euroopa ohutusnõuetele ja -standarditele, seades seega 
ohtu tarbijate ohutuse ja tervise, rõhutab raportöör vajadust keskenduda tõsiselt komisjoni 
algatatud haridus- ja teadlikkuse parandamise kampaaniate kaudu tarbijate usalduse 
suurendamisele e-kaubanduse vastu.
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LISA – PANUSTANUD SIDUSRÜHMADE LOETELU

Vastutuse välistamine
Alljärgnev sidusrühmade loetelu on kogutud kohtumiste, e-kirjade ja seisukohtade alusel 
alates 2010. aasta jaanuarist kuni käesoleva raporti projekti esitamise tähtajani 2013. aasta 
juunis.

Loetelu ei ole täielik. Üsna võimatu on loetleda igat liiki abi, mida raportöörile tema ametiaja 
jooksul anti. Lisaks sellele tegeleb raportöör alates 2008. aastast Euroopa Parlamendis 
tooteohutuse teemaga. Seetõttu on inspiratsiooniallikaid palju ja neid on raske tervikuna 
haarata.

Raportööri jaoks on selle lobitöö väljatoomise eesmärk näidata avatud viisil, kust pärineb 
käesoleva raporti projekti ajend.

Sidusrühmade loetelu
 Tarbijate Standardiseerimise Koordineerimise Euroopa Assotsiatsioon (ANEC)
 Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC)
 BUSINESSEUROPE 
 Euroopa Standardikomitee (CEN) – Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 

(CENELEC)
 CEOC International
 Taani tööstusliit
 Taani kaubanduskoda
 Taani tarbijate nõukogu
 Taani ohutustehnoloogia amet
 Taani standardite sihtasutus
 Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
 Euroopa Ametiühingute Instituut (ETUI)
 Eurocommerce
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 Euroopa Rehvi- ja Kummitootjate Liit
 Järgmine Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Leedu (alates 2013. aasta sügisest)
 Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Iirimaa (alates 2013. aasta kevadest)
 Jean-Philippe MONTFORT, MayerBrowni partner
 LEGO, Nordic toys ja TIE (Toy Industries Europe, Euroopa mänguasjatootjad) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Austria alaline esindus Euroopa Liidu juures
 Taani alaline esindus Euroopa Liidu juures
 Madalmaade alaline esindus Euroopa Liidu juures
 Torben RAHBEK, sõltumatu konsultant
 TÜV
 UL DEMKO
 USA tooteohutuse komisjon (CPSP)
 VELUX Taani 
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 Raportöör korraldas 4. juunil 2013. aastal arutelu-hommikusöögi koostöös 
BUSINESSEUROPE’i ja BEUCiga. Osalejate loetelu saamiseks võtke palun ühendust 
raportööri bürooga.


