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Muudatusettepanek 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11
Cristiana Muscardini

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, ehtsust ja esitust 
ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

Or. it
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Muudatusettepanek 12
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

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.

Muudatusettepanek 13
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
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toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtu-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14
Jörg Leichtfried

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 
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 

(20) Oluline on tagada kõikide ELi turule 
lastavate toodete ohutus, et kindlustada 
muu hulgas tarbijate kõrgetasemeline 
kaitse. Rõhutab, et toote 
identifitseerimine, päritolumärgis 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 
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.
Euroopa Parlament nõuab sellega seoses 
tungivalt, et komisjon looks avaliku 
tarbekaupade ohutuse andmebaasi, mis 
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kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

parandaks siseturul teadlikkust 
piiritaguste ohtlike toodete kohta. Kutsub 
komisjoni üles võimaldama tooteohutuse 
spetsialistidele, tootjatele, kaubandus- ja 
tarbijaorganisatsioonidele ning riikide 
ametiasutustele juurdepääsu kogu 
asjakohasele teabele, tagades vajaliku 
konfidentsiaalsuse. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Cristiana Muscardini

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 
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. 

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja 
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine ja toote hävitamine. 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 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 
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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.

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.

Or. it

Muudatusettepanek 16
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Usaldusväärne, lihtsustatud ja 
ühtlustatud märgistamise ja 
sertifitseerimise süsteem Euroopa tasandil 
on oluline selleks, et selle raames 
kohtuksid ettevõtted ja tarbijad.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Toodete päritolumärgistus peab 
vastama spetsifikaadi nõuetele ja 
rangetele kriteeriumidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18
Christofer Fjellner

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 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19
Robert Sturdy
fraktsiooni ECR nimel

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 

välja jäetud
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ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Or. en

Selgitus

Tooteohutus on küll oluline mõiste, kuid objektiivselt ei ole kindlaks tehtud, et kohustuslik 
päritolu märgistamine aitaks kaasa ohutuse suurendamisele ning et eelistada tuleks 
mitteseadusandlikku ja vabatahtlikku lähenemisviisi. Lisaks oleks kohustusliku 
päritolumärgise lisandväärtus küsitav, arvestades, et artikli 8 sätted võimaldaksid vajalikku 
ja piisavat jälgitavust.

Muudatusettepanek 20
Christofer Fjellner

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 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige võib viide päritoluriigile 
aidata teha kindlaks tootmise tegeliku 
asukoha kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei 
ole võimalik ühendust võtta või tootja 
aadress erineb toote tegelikust 
tootmispaigast. Viide päritolule peaks 
olema vabatahtlik, kui tootjate jaoks on 
päritolule viitamine äriliselt kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jörg Leichtfried
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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 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

(21) Rõhutab, kui vajalik on toodete 
jälgitavus ning märgiste alusel toote 
päritoluriigi ja vastutava tootja 
väljaselgitamine; väga tähtis on tagada 
usaldusväärne jälgitavus toote olelusringi 
kõigil etappidel, kindlustades samas, et 
see ei tooks kaasa halduskoormuse 
suurenemist. 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, et tarbijatel oleks võimalik 
teada saada, kui säästlik on konkreetne 
toode sotsiaalsete, keskkonna- ja 
tootmisalaste standardite seisukohalt, 
ning saada aimu toote kvaliteedist ja 
ohutusest. 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. Kutsub komisjoni seetõttu üles 
olema aktiivsem Euroopa 
turujärelevalveasutuste, tolliasutuste ja 
liikmesriikide ning kolmandate riikide 
pädevate asutuste tegevuse 
kooskõlastamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

(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. 
Viide toote koostisainetele täiendab 
tarbijale mõeldud teavet. 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. it

Selgitus

Viide päritoluriigile ei anna tarbijale täielikku teavet toote tegeliku päritolu kohta ja seetõttu 
lisatakse sellele teave toote koostisainete kohta. 

Muudatusettepanek 23
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Avalikkuse teavitamise ja 
teadlikkuse parandamise kampaaniates 
tuleb keskenduda rollile, mida etendavad 
turujärelevalveasutused, et võimaldada 
tarbijatel vajaduse korral nende asutuste 
poole pöörduda.

Or. fr
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Muudatusettepanek 24
Jörg Leichtfried

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. Karistuste 
ühtlustamine kõikides liikmesriikides on 
väga oluline, sellega välditakse suuremat 
importi ja levitamist riikides, kus 
karistused on leebemad. Arvestades kauba 
kogust ja väärtust ning aega, mil see on 
olnud turul kättesaadav, peavad need 
karistused olema proportsionaalsed ning 
ka tõhusad ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatus

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:

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse e-kaubanduse kasvavat rolli, vajab täpsustamist, et käesolevat määrust 
kohaldatakse ka internetituru suhtes. 
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Muudatusettepanek 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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.

Or. de

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 27
Jörg Leichtfried

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetimüügi arengut ja tolliametit 
silmas pidades tuleb tähelepanu pöörata 
raskustele, millega seisavad silmitsi 
turujärelevalveasutused, võttes meetmeid 
ohtlike toodete müümise vastu internetis. 
Importtoodete nõuetekohase kontrolliga 
seotud probleemide lahendamiseks kutsub 
komisjoni üles esitama ühelt poolt 
tolliasutuste jaoks konkreetsed vahendid 
ning nõuab teiselt poolt täitevasutustelt 
veelgi tõhusamat koostööd. Tunnistab, et 
on suurenenud selliste interneti kaudu 
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ostetavate toodete hulk, mis ei vasta 
Euroopa standarditele ning seega seavad 
ohtu tarbijate tervise ja ohutuse; palub 
komisjonil seetõttu tugevdada ja 
standardida internetist ostetud toodete 
tollikontrolli ning turujärelevalvet. Lisaks 
rõhutab, et komisjon ja riiklikud pädevad 
asutused peavad välja töötama tarbijatele 
suunatud teadlikkuse parandamise 
kampaaniad, mis teavitaksid neid eelkõige 
internetist võltsitud kauba ostmisega 
seotud ohtudest.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Salvatore Iacolino

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 
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hooldamisjuhendid;

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30
Cristiana Muscardini

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;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.
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Or. en

Selgitus

 In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Muudatusettepanek 32
Robert Sturdy
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
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.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.

Or. en
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Selgitus

Tooteohutus on küll oluline mõiste, kuid objektiivselt ei ole kindlaks tehtud, et kohustuslik 
päritolu märgistamine aitaks kaasa ohutuse suurendamisele ning et eelistada tuleks 
mitteseadusandlikku ja vabatahtlikku lähenemisviisi. Lisaks oleks kohustusliku 
päritolumärgise lisandväärtus küsitav, arvestades, et artikli 8 sätted võimaldaksid vajalikku 
ja piisavat jälgitavust.

Muudatusettepanek 33
Christofer Fjellner

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Christofer Fjellner

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. Tootjaid ja importijaid julgustatakse 
tagama, et tooted kannavad märgist, mis 
viitab toote päritoluriigile, või kui toote 
suurus või laad seda ei võimalda, siis võib 
selle märgise esitada pakendil või tootega 
kaasas olevas dokumendis vabatahtlikult, 
kui see on nende jaoks äriliselt kasulik.

Or. en



PE514.717v02-00 18/33 AM\1000100ET.doc

ET

Muudatusettepanek 35
Hans-Peter Martin

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 ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist, mis viitab toote 
päritoluriigile, või kui toote suurus või laad 
seda ei võimalda, siis tuleb see märgis 
esitada pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis. Kui tootmine toimub olulisel 
määral erinevates riikides, märgitakse 
kõik need päritoluriigid, järjestatuna 
vastavalt nende osatähtsusele 
väärtusahelas.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Jörg Leichtfried

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. Toodete tootjad ja importijad peavad 
märkima päritoluriigi, et võimaldada 
kaupade jälgitavust tarneahelas. Lisaks 
on märgis, mis viitab toote päritoluriigile, 
väga oluline toote tagasinõudmisel või 
ohtlike toodete ELi turult kõrvaldamisel. 
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. Kui toote 
suurus ja/või laad ei võimalda tootele 
päritoluriiki märkida, siis tuleb see märgis 
esitada pakendil või kaasas olevas 
dokumendis.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 tooted kannavad märgist, mis viitab toote 
päritoluriigile, või kui toote suurus või laad 
seda ei võimalda, siis tuleb see märgis 
esitada pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis, näiteks müügikoha 
materjalides.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Salvatore Iacolino

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

Or. it

Selgitus

Viide päritoluriigile ei anna tarbijale täielikku teavet toote tegeliku päritolu kohta ja seetõttu 
lisatakse sellele teave toote koostisainete kohta. 

Muudatusettepanek 39
Daniel Caspary
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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 ja importijad 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 lõpptarbijatele 
mõeldud tootega kaasas olevas 
dokumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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.

Or. it

Muudatusettepanek 41
Daniel Caspary

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

1 a. Kaupade 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, või inglise keeles, 
kasutades sõnu „made in” ja päritoluriigi 
ingliskeelset nime. Toodete puhul, mida 
turustatakse riikides, mille kirjakeeles 
kasutatakse ladina tähestikku, tuleb 
märgistuses kasutada ainult ladina 
tähestikku.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44
Hans-Peter Martin

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 45
Christofer Fjellner

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.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidus müüdavad tarbijatele mõeldud tooted peavad ELi direktiivide ohutusnõuete 
täitmiseks vastama standarditele. Päritolu märkimine oleks standardite jõustamise 
seisukohast tähtsusetu. Siinkohal on keskse tähtsusega turujärelevalve.

Muudatusettepanek 46
Jörg Leichtfried

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 tuleks märkida kõikidele tarbijale 
mõeldud toodetele, mis ELi turule 
lastakse. Toodetel esitatud päritoluteave 
suurendab turujärelevalveasutuste
tõhusust ohtlike toodete jälgimisel ELi 
turul.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Jörg Leichtfried

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kutsub komisjoni üles tagama, et 
tootjad esitaksid riigiasutustele lisaks 
„made in“ märgistusele teabe oma toodete 
ohutuse kohta. Rõhutab, et levitajatele 
tuleks kehtestada kohustus kontrollida, 
kas tootja või importija on märgistanud 
tarbijale mõeldud toote nõuetekohasel 
viisil enne selle ELi turul müümist või 
selle pakkumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaubad võib tehnilistel või 
kaubanduslikel põhjustel päritolumärgise 
omamise nõudest vabastada. Kaubad võib 
päritolumärgise omamise nõudest 
vabastada ka juhul, kui päritolureeglites 
on päritoluriik juba määratletud ilma 
tarbijale asjakohast teavet esitamata, s.t 
juhtudel, kui toode on keeruka, hajutatud 
ja piiriülese tootmisahela osa või kui 
tootele lõpliku olulise muutmise riigis 
antud lisandväärtus on vähese tähtsusega.

Or. en

Selgitus

Mittesooduspäritolu reeglid on rahvusvahelises kaubandussüsteemis päritoluriigi määramisel 
aluseks. Kuna tootmisahelate hajutatus ja globaliseerumine suureneb üha enam, siis on 
päritoluriigi märkimine tarbija jaoks sageli eksitav, jättes vale mulje, et toode toodeti 
tervikuna või osaliselt märgisel kirjas olevas riigis.

Muudatusettepanek 49
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva 
võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitseks turul 
kättesaadavaks tehtud toodete pistelist 
kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit 

3. Proportsionaalselt tootest tuleneva, 
artikli 6 alusel hinnatud võimaliku ohuga 
teeb tootja tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitseks sõltumatule kolmandale asutusele 
ülesandeks viia läbi vastavuskontrollid, 
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kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 
teavitab levitajaid sellisest järelevalvest.

teeb turul kättesaadavaks tehtud toodete 
pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja peab 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta 
ning teavitab levitajaid sellisest 
järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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:

Or. en

Muudatusettepanek 51
Marielle de Sarnez

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 tagab 
importija, kelle suhtes kehtivad Euroopa 
tootjaga sarnased kohustused, et toode 
vastab artiklis 4 sätestatud üldisele 
ohutusnõudele ning et tootja täidab artikli 
8 lõigetes 4, 6 ja 7 sätestatud nõudeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 52
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Hans-Peter Martin

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.

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavates keeltes, 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.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Cristiana Muscardini

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Vabastamine teatavatest tootja, importija 
ja levitaja kohustustest
1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
(a) ainult väike kogus hästi 
identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;
(b) tootja, importija või levitaja võivad 
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tõendada, et oht on täielikult kontrolli all 
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist 
ega turvalisust;
(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 
avalikkusele.
2. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata kindlaks olukorrad, mis vastavad 
lõikes 1 esitatud tingimustele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Muudatusettepanek 61
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat 
ettevõtjat identifitseerida, ning samuti 
tootele, selle pakendile või tootega kaasas 
olevatesse dokumentidesse sellise 
andmekandja paigutamist, mis võimaldab 
andmetele ligipääsu.

2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat 
ettevõtjat, kaasa arvatud ELi ja 
välisriikide tootjad, identifitseerida, ning 
samuti tootele, selle pakendile või tootega 
kaasas olevatesse dokumentidesse sellise 
andmekandja paigutamist, mis võimaldab 
andmetele ligipääsu. Jälgitavussüsteemi 
kohaldatakse nii riigis toodetud kui ka 
imporditud toodete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast ohtu inimeste tervisele või 
ohutusele, nagu on märgitud lõikes 1;

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

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 ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
ühtlustatud, 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

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 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. Kehtestatud karistused 
võivad olla proportsionaalsed kauba 
koguse ja väärtuse ning ajaga, mil see on 
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turul kättesaadav olnud.

Or. en


