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LÜHISELGITUS

Ohutute, ehtsate ja õigusnormidele vastavate toodete vaba liikumine on üks Euroopa Liidu 
aluseid ja ühtse turu toimimiseks vajalik tugisammas, mille abil taastada usaldus tarbijates, 
kellel puudub hetkel ELi õigusaktides valitseva lünga tõttu õigus saada teada, kust pärinevad 
tooted, mida nad ostavad.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on selgitada toiduks mittekasutatavate toodete 
õigusraamistikku, võttes arvesse ettevõtete ja riiklike asutuste pädevust ja asjaolu, et 
nimetatud ettevõtted ja asutused vajavad ühtlustatud eeskirju ning kehtivate eeskirjade 
ühtlustatud järelevalvet, tõlgendamist ja kohaldamist. Selline puudujääk takistab oluliselt 
tõhusat turujärelevalvet ning põhjustab Euroopa ettevõtetele suuremaid kulusid.

Määruse tekstis on seatud suuri sihte, selles on kehtestatud kohustused tootjatele, 
importijatele ja levitajatele ning sätestatud nõue, et vajalik teave peab olema tarbijale alati 
hästi nähtav, kuid nimetatud kohustuste kohaldamine tekitab mõningaid küsitavusi.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et määruse ettepanekus määratletakse selgelt 
määruse reguleerimisala toiduks mittekasutatavate toodete osas, mille suhtes kohaldatakse 
horisontaalselt tooteohutuse nõuet. Arvamuse koostaja peab oluliseks kehtestada toote 
jälgitavuse nõue, et vältida või piirata ebaseaduslike ja ebaausate kaubandustavade levikut, 
kusjuures nõuet tuleb kohaldada kogu tarneahela ulatuses, mis on turusurve tõttu tavaks juba 
paljudes ELi ettevõtetes.

Toodete päritolu märkimise kohustus täiendab põhilisi jälgitavusnõudeid, kuna lihtsustab 
järelevalveasutustel toote tootmispaiga kindlakstegemist ning võimaldab ohutusele suunatud 
kahe- või mitmepoolse koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi asutustega. Toote 
päritoluriigi teadmine ei eksita tarbijaid valiku tegemisel, vaid on väga oluline, et teada, kui 
säästlik on konkreetne toode sotsiaalsete, keskkonna- ja tootmisalaste standardite seisukohalt, 
ning saada aimu toote kvaliteedist ja ohutusest. Tarbijal on tõeline valikuvabadus juhul, kui ta 
teab kõiki teadliku ostu sooritamiseks vajalikke asjaolusid. Selline kord kehtib juba paljudes 
riikides, kes on ELi kaubanduspartnerid ja konkurendid, kus kohaldatakse juba 1920. aastatest 
alates rangemaid päritolueeskirju, mis on kohustuslikud kõikide toodete puhul, ka nimetatud 
riikidesse imporditavate Euroopa toodete puhul. Eeltoodu näiteks võib tuua sellised riigid 
nagu Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Kanada, Jaapan jt. 
Teave tagab ohutuse ning usaldusväärne teave on oluline nii tarbijate tervise kui ka ELi 
ettevõtete arengu seisukohalt.

Arvamuse koostaja väljendab siiski kahtlusi määruse tekstis käsitletud riski olemuse suhtes: 
jääb selgusetuks, kas jälgitavusnõuet tuleb kohaldada eranditult kõikide ühtlustamata toodete 
suhtes või tuleks proportsionaalsuse tagamise huvides vabastada jälgitavusnõude 
kohaldamisest madala riskitasemega tooted või tooted, mis on juba hõlmatud muude 
direktiivide ja määrustega. 
Õigusaktide lihtsustamise raames oleks otstarbekas laiendada käesoleva määruse 
reguleerimisala kõikidele ühtlustamata toodetele, välja arvatud toiduained. 

Samuti on arvamuse koostaja seisukohal, et tuleks paremini selgitada ja määratleda kord, 
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mille kohaselt liikmesriikidel on õigus kohaldada karistusi määruse rikkumiste korral, ning 
karistuste ulatus ja ajastus. Seega tuleks määrata kindlaks ühtne karistuste minimaalne ja 
maksimaalne piirmäär ja karistuste jõustamise tähtajad tagamaks, et ohutuseeskirju eiravad 
ettevõtjad kannavad ühesugust vastutust olenemata liikmesriigist, kus nad tegutsevad. Samuti 
tuleks läbi vaadata proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisala, et karistus oleks 
proportsionaalne ELis müüdud kauba koguse ja maksumusega. 

Avatud piiridega liidu territooriumil ei tohi olla väga erinevaid eeskirju sama rikkumise eest 
kohaldatavate karistuste kohta kaubanduse valdkonnas, kus liidul on praktiliselt ainupädevus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetimüügi arengut ja tolliametit 
silmas pidades tuleks tähelepanu pöörata 
raskustele, millega seisavad silmitsi 
turujärelevalveasutused, võttes meetmeid 
ohtlike toodete müümise vastu internetis.
See on eriti oluline, kuna on suurenenud 
selliste interneti kaudu ostetavate toodete 
hulk, mis ei vasta Euroopa standarditele 
ning seega seavad ohtu tarbijate tervise ja 
ohutuse. Nende probleemide 
lahendamiseks tuleb kehtestada 
importtoodete nõuetekohane kontroll. Sel 
eesmärgil tuleks tolliasutuste jaoks 
määrata konkreetsed vahendid ning 
tõhustada täitevasutuste vahelist 
koostööd. Tuleks tugevdada ja 
standardida internetist ostetud toodete 
tollikontrolli ja turujärelevalvet.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi, koostist, ehtsust
ja esitust ning samuti tarbijate 
kategooriaid, kes võivad tõenäoliselt neid 
tooteid kasutada, võttes arvesse nende 
haavatavust, eelkõige lapsed, vanurid ja 
puuetega inimesed.

Selgitus

Viide toote koostisainetele täiendab tarbijale mõeldud teavet. Tootele ehtsuse ja 
registreeritud kaubamärgi märkimine näitab, et toode vastab ELi tasandil tunnustatud 
kvaliteedistandarditele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Toodete puhul, mille suhtes ei 
kohaldata liidu ühtlustamisõigusakte, ELi 
standardeid ega liikmesriikide 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõudeid, hindavad ettevõtjad 
toodete ohutust vastavalt konkreetsetele 
kriteeriumidele, mille alusel nad 
määratlevad tootega seotud ohutaseme. 
Turujärelevalveasutused võivad 
ettevõtjaid ohutuse hindamisel abistada.

Selgitus

Oluline on, et turujärelevalveasutused abistaksid ettevõtjaid (nt tootjaid, importijaid jne) 
toodetest lähtuvate ohtude hindamisel, eriti kui toodetele ei laiene ühtlustamisõigusaktid ega 
Euroopa standardid. Toote ohutuse hindamine võib olla keeruline eelkõige importtoodete 
puhul, kuna importijad ei tunne täielikult toote omadusi.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Tooteohutuse direktiivis on esitatud ainult tõsise ohu määratlus. Ühtsuse tagamiseks 
turujärelevalve määrusega peaks kõnealuses direktiivis sisalduma ka ohu üldine määratlus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine. Seega tagab toote 
identifitseerimine ja jälgitavus, et tarbijad 
ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete puhul 
täpse teabe, mis suurendab usaldust turu 
vastu ja hoiab ära mittevajalikud 

(20) Toote rangetel nõuetel ja 
kriteeriumidel põhineva identifitseerimise, 
päritolu märkimise ning toodete 
jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas 
aitab kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta 
ohtlike toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, nagu suunatud 
tagasinõudmine ja toote hävitamine. Seega 
tagab toote identifitseerimine ja jälgitavus, 
et tarbijad ja ettevõtjad saavad ohtlike 



AD\1003298ET.doc 7/20 PE513.019v02-00

ET

kaubandushäired. Seetõttu peaks tootel 
olema teave, mis võimaldaks toodet 
identifitseerida ning teha kindlaks tootja ja 
vajaduse korral importija. Tootjad peaksid 
oma toodete jaoks sisse seadma tehnilise 
dokumentatsiooni, mille jaoks nad võivad 
valida kõige otstarbekama ja kulutõhusama 
viisi, näiteks elektroonilised vahendid. 
Lisaks peaksid ettevõtjad suutma kindlaks 
teha, kes on neile tooteid tarninud ja kellele 
nad ise on tooteid tarninud. Käesoleva 
määruse kohaldamisel kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

toodete puhul täpse teabe, mis suurendab 
usaldust turu vastu ja hoiab ära 
mittevajalikud kaubandushäired. Seetõttu 
peaks tootel olema teave, mis võimaldaks 
toodet identifitseerida ning teha kindlaks 
tootja ja vajaduse korral importija. Tootjad 
peaksid oma toodete jaoks sisse seadma 
tehnilise dokumentatsiooni, mille jaoks 
nad võivad valida kõige otstarbekama ja 
kulutõhusama viisi, näiteks elektroonilised 
vahendid. Lisaks peaksid ettevõtjad 
suutma kindlaks teha, kes on neile tooteid 
tarninud ja kellele nad ise on tooteid 
tarninud. Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta. Seega peaks komisjon 
looma avaliku tarbekaupade ohutuse 
andmebaasi, et kasvatada siseturul 
teadlikkust piiritagustest ohtlikest 
toodetest ning nõuetekohaselt teavitada 
osalevaid tarbijaid, tootjaid ja levitajaid, 
tagades samal ajal vajaliku 
konfidentsiaalsuse. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
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 

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas halduskoormust suurendamata. 
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, võimaldab 
tarbijatel seostada toode päritoluriigis 
kehtivate sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja 
ohutusnormidega, ning aitab kaitsta 
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ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

tarbijaid võltsitud või ebaseaduslike 
toodete eest. Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele ja võltsimise vastu võitlemisele
suunatud kahe- või mitmepoolse koostöö 
raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks, nagu on juba tavaks paljudes 
riikides, kes on ELi kaubanduspartnerid 
ja konkurendid, kus kohaldatakse juba 
1920. aastatest alates rangemaid 
päritolueeskirju, mis on kohustuslikud 
kõikide toodete puhul, ka nimetatud 
riikidesse imporditavate Euroopa toodete 
puhul. Eeltoodu näiteks võib muu hulgas 
tuua sellised riigid nagu Ameerika 
Ühendriigid, Mehhiko, Kanada ja 
Jaapan. Komisjon peaks olema aktiivne 
Euroopa turujärelevalveasutuste ja 
tolliasutuste ning kolmandate riikide 
pädevate asutuste tegevuse 
kooskõlastamisel ning korraldama 
avalikkuse teavitamise ja teadlikkuse 
kasvatamise kampaaniaid, et tutvustada 
turujärelevalveasutusi kui tarbijate 
tugiteenuste pakkujaid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa Liit on juba sõlminud 
kahepoolseid kokkuleppeid või peab 
nende üle läbirääkimisi riikidega, kus 
päritolu märgistamine on kohustuslik. EL 
on seisukohal, et kohustuslik päritolu 
märgistamine loob tasakaalukama ja 
õiglasema turu ning suurendab riikide 
vahelist konkurentsi, kuid ebavõrdne 
kohtlemine takistab kauplemist. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Toodetel esitatud päritoluteave 
suurendab turujärelevalveasutuste 
tõhusust ohtlike toodete jälgimisel. Lisaks 
on märgis, mis viitab toote päritoluriigile, 
väga oluline toote tagasinõudmisel või 
ohtlike toodete ELi turult kõrvaldamisel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Riiklikud pädevad asutused peaksid 
välja töötama tarbijatele suunatud 
teadlikkuse parandamise kampaaniad, 
mis teavitaksid neid eelkõige internetist 
võltsitud kauba ostmisega seotud 
ohtudest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad,
võimalikult ühtlased, proportsionaalsed
toote koguse, maksumuse ja turul 
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ringluses oldud ajaga, ning hoiatavad.

Selgitus

Eri liikmesriikides kohaldatavad ühtlustamata karistused või karistuste minimaalse ja 
maksimaalse piirmäära kehtestamine Euroopa tasandil ei lahenda probleemi, vaid soodustaks 
importi ja levitamist riikides, kus karistused on leebemad kui mujal.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse turule 
lastud või turul kättesaadavaks tehtud 
toodete suhtes, mis on toodetud 
valmistamisprotsessi teel ja on kas uued, 
kasutatud või uuendatud ning vastavad 
ühele järgmistest kriteeriumidest:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse turule 
lastud või turul, sealhulgas internetiturul,
kättesaadavaks tehtud toodete suhtes, mis 
on toodetud valmistamisprotsessi teel ja on 
kas uued, kasutatud või uuendatud ning 
vastavad ühele järgmistest kriteeriumidest:

Selgitus

Võttes arvesse e-kaubanduse kasvavat rolli, on soovitav täpsustada, et käesolevat määrust 
kohaldatakse ka internetituru suhtes.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) ehitustooted vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 305/2011, 
millega sätestatakse ehitustoodete 
ühtlustatud turustustingimused;
__________________
*ELT L 88, 4.4.2011, lk 5. 
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Selgitus

Ehitustooted on üldjuhul üksnes vahe- ja mitte valmistooted. Nendel harvadel juhtudel, kui 
ohutusnõuded on vaja esitada toote enda suhtes, pakub nimetatud määrus (EL) nr 305/2011 
piisavalt sätteid nende nõuete arvessevõtmiseks (vt artikli 3 lõige 3, artikli 11 lõige 6, 
artikli 27 lõiked 3 ja 4).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
pakkumine tasu eest või tasuta liidu turul 
äritegevuse käigus kas toote levitamiseks, 
tarbimiseks või kasutamiseks;

(2) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
tasu eest või tasuta tarnimine liidu või 
internetiturule kaubandustegevuse käigus 
kas turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks;

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viidata internetiturule, mille üle puudub järelevalve, kui 
turule lastud toode tarnitakse otse tarbija koju. Märkus kehtib eelkõige juhul, kui tegu on 
väikesemõõduliste toodetega.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui toode on ehtne, mis tähendab, et 
toode või toote esitus ei kanna ilma 
kaubamärgi omaniku loata kaubamärki, 
mis on identne või sarnane kõnealuse 
toote registreeritud kaubamärgiga ja mis 
eksitab seega tarbijaid toote tegeliku 
identsuse osas;
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning hooldamisjuhendid;

a) toote omadused, sealhulgas koostis,
ehtsus, pakend ning kokkupanemis- ja 
vajaduse korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;

Selgitus

Tootele ehtsuse ja registreeritud kaubamärgi märkimine näitab, et toode vastab ELi tasandil 
tunnustatud kvaliteedistandarditele.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel teevad 
ettevõtjad riiklikele 
turujärelevalveasutustele kättesaadavaks 
kontrollnimekirja selgitusega, kuidas on 
lõigetele 1 ja 2 vastavaid näitajaid
hinnatud ning kuidas on kõnealuse 
kontrollnimekirja alusel hinnatud tootest 
lähtuvat võimalikku ohtu. 
Turujärelevalveasutused toetavad taotluse 
korral ettevõtjaid hindamise läbiviimisel.

Selgitus

Selliste toodete puhul, mille suhtes ei kehti liidu ühtlustamisõigusaktid, ELi standardid ega 
riiklikud tervishoiu- ja ohutusalased õigusaktid, tuleb kehtestada selged parameetrid, mille 
põhjal saab ohtu nõuetekohaselt hinnata ja määratleda. Kuid selline hindamine ei peaks 
jääma ainult ettevõtjate ülesandeks, vaid seda peaksid kontrollima turujärelevalveasutused 
vähemalt ettevõtjate omaalgatuslike kinnituste põhjal, milles näidatakse seda, kuidas 
riskihindamist läbi viidi. See on eriti asjakohane imporditud toodete puhul, kuna importijatel 
võib olla vähem teavet lõikes 2 sätestatud nõuete imporditud tootele kohaldamise kohta. 
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad, importijad ja levitajad tagavad, 
et lõpptarbijatele mõeldud tooted 
kannavad märgist, mis viitab toote 
päritoluriigile, või kui lõpptarbijatele 
mõeldud toote suurus või laad seda ei 
võimalda, siis tuleb see märgis esitada 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis, näiteks müügimaterjalides.
Tootjad või importijad peavad tagama, et 
päritoluriik on märgitud kõikidele 
Euroopa Liidus müüdud toodetele, 
olenemata sellest, kas toode on ELi või 
ELi mittekuuluva riigi päritolu. Levitajad 
kontrollivad, kas tootja või importija on 
märgistanud tarbijale mõeldud toote 
nõuetekohasel viisil enne selle müümist 
või pakkumist ELi turul.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toote päritolu näitab sõna 
„valmistatud” („made in”) koos 
päritoluriigi nimega. Päritolumärgis võib 
olla mis tahes Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, millest lõpptarbijad selles 
liikmesriigis, kuhu tooteid turustatakse, 
hõlpsasti aru saavad. Toodete puhul, mida 
turustatakse riikides, mille kirjakeeles 
kasutatakse ladina tähestikku, tuleb 
märgistuses kasutada ainult ladina 
tähestikku, ning riikides, kus kasutatakse 
muud tähestikku, tuleb märgis esitada ka 
ladina tähestikus.
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Selgitus

Tuleb täpsustada päritolumärgise esitamise korda ning anda tarnijatele võimalus valida 
asjakohane keel, mida tarbijad mõistavad.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Päritoluriigi märgis kirjutatakse 
selgesti loetavate ja kustumatute 
tähtedega, see on tavalise kasutamise 
puhul nähtav, muust teabest selgelt 
eristuv ja esitatud viisil, mis ei ole eksitav 
ega tekita toote päritolu suhtes vale 
ettekujutust.

Selgitus

Tarbijate teavitamise ja ohutuse huvides tuleb tagada päritolumärgise ehtsus ja välistada 
selle manipuleerimise võimalus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Määruse artiklit 7 kohaldatakse 
valmis tarbekaupade suhtes, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, nagu need 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 
artiklis 1, ja toit, nagu see on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võivad 
tootjad ja importijad viidata liidule või 
konkreetsele liikmesriigile.

3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võib 
„made in” märgis viidata liidule või 
konkreetsele liikmesriigile. Tootja nimi ja 
aadress märgitakse kõikidele tarbijale 
mõeldud toodetele, mis ELi turule 
lastakse.

Muudatusettepanek 22

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, artikli 
6 alusel hinnatud võimaliku ohuga 
koostab tootja tehnilise dokumentatsiooni.
Tehniline dokumentatsioon peab võimaluse 
korral sisaldama järgmist:

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne toote turule laskmist tagab
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 
6 ja 7 sätestatud nõuded.

1. Enne toote turule laskmist peab
importija järgima samu kohustusi kui 
Euroopa tootjad ning tagama, et toode 
vastab artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele ning et tootja täidab artiklis 
8 sätestatud nõudeid, samuti et tootega 
kaasnev tehniline dokumentatsioon 
kinnitab, et toode on sellega seonduvate 
võimalike ohtude osas nõuetele vastav.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuna artikli 8 lõikes 4 sätestatud 
kohustused põhinevad toote 
riskihinnangul, mis võib tugineda 
kolmandate riikide erinevatele 
kriteeriumidele ja näitajatele, on importija 
kohustatud tagama, et välisriigi tootja on 
võtnud arvesse artiklis 6 sätestatud ELi 
näitajaid, mille ta esitab importijale 
tehnilises dokumentatsioonis.

Selgitus

Vaja on tagada, et välisriikide tootjate teostatud riskihinnang põhineks samadel nõuetel, mida 
EL esitab ELi imporditavatele ja ELi turule lastavatele toodetele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Importija tagab, et tema tooted
kannavad tarbijatele hästi nähtavat ja 
loetavat tüübi-, partii- või seerianumbrit 
või muud märget, mis võimaldab toodet 
tuvastada, või kui toote suurus või laad 
seda ei võimalda, siis tagab tootja, et 
nõutud teave on esitatud pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, 
turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib 
kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmiste kohta ning teavitab 
tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest.

6. Proportsionaalselt tootest tuleneva, 
artikli 6 alusel hinnatud võimaliku ohuga, 
teeb importija selleks, et kaitsta tarbijate 
tervist ja ohutust, turustatud toodete 
pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja peab 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta 
ning teavitab tootjaid ja levitajaid sellisest 
järelevalvest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, 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.

7. Importija, 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 
kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi.
Lisaks teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks, samuti ettevõtjatele, 
kellele ta oma tooteid levitab, koos 
tõenditega oluliste erinevuste kohta 
mudelite vahel.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on liidu turul või 
internetiturul kättesaadavaks teinud, ei ole 
kooskõlas (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuetega, tagab, et võetakse 
vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt [sisesta kuupäev – 3 kuud 
enne käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta lähtuvalt 
komisjoni pakutud miinimummääradest 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse kohaldamisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest. Karistused peavad olema 
ühtlased ja proportsionaalsed turule 
toodud nõuetele mittevastavate toodete 
maksumuse ja kogusega ning turul 
ringluses oldud ajaga.
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