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Muudatusettepanek 1
Carl Schlyter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et globaliseerumine, allhangete 
suurenemine ja rahvusvahelise kaubanduse 
mahu kasv tähendab seda, et kogu maailma 
turgudel on järjest rohkem tooteid; on 
arvamusel, et tarbekaupade ohutuse 
valdkonnas peavad rahvusvahelised 
reguleerivad asutused ja teised 
sidusrühmad tegema tihedat koostööd, et 
lahendada keerukatest tarneahelatest ja 
kaubavahetuse kasvust tulenevad 
probleemid;

1. rõhutab, et globaliseerumine, allhangete 
suurenemine ja rahvusvahelise kaubanduse 
mahu kasv tähendab seda, et kogu maailma 
turgudel on järjest rohkem tooteid; on 
arvamusel, et tarbekaupade ohutuse 
valdkonnas peavad rahvusvahelised 
reguleerivad asutused ja teised 
sidusrühmad tegema tihedat koostööd, et 
lahendada keerukatest tarneahelatest ja 
kaubavahetuse kasvust tulenevad 
probleemid; loodab, et üldise tooteohutuse 
direktiivi läbivaatamise käigus pakutakse 
välja piisavad turujärelevalve sätted, et 
tõhusalt säilitada äriühingute vastutust 
kogu oma toodete tarneahela eest;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Carl Schlyter

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et liidu kaubanduspartnerite ja 
kolmandate riikide tootjate jaoks, kes 
viivad oma tooteid ELi turule, on väga 
oluline ühtne ELi kontrollisüsteem, mis 
hõlmaks kõiki tooteid; on seisukohal, et 
komisjon peaks üldise tooteohutuse 
direktiivi läbivaatamise ettepaneku 
ettevalmistamisel tõsiselt arutama 
võimalust lisada üldise tooteohutuse 
direktiivi turujärelevalvega seotud sätted 
uude õiguslikku raamistikku;

3. rõhutab, et liidu kaubanduspartnerite ja 
kolmandate riikide tootjate jaoks, kes 
viivad oma tooteid ELi turule, on väga 
oluline ühtne ELi kontrollisüsteem, mis 
hõlmaks kõiki tooteid, tingimusel, et selle 
süsteemi standardid on vähemalt võrdsed 
kõige kõrgemate standarditega ükskõik 
millises ELi liikmesriigis; on seisukohal, et 
komisjon peaks üldise tooteohutuse 
direktiivi läbivaatamise ettepaneku 
ettevalmistamisel tõsiselt arutama 
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võimalust lisada üldise tooteohutuse 
direktiivi turujärelevalvega seotud sätted 
uude õiguslikku raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 3
David Martin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et liidu kaubanduspartnerite ja 
kolmandate riikide tootjate jaoks, kes 
viivad oma tooteid ELi turule, on väga
oluline ühtne ELi kontrollisüsteem, mis 
hõlmaks kõiki tooteid; on seisukohal, et 
komisjon peaks üldise tooteohutuse 
direktiivi läbivaatamise ettepaneku 
ettevalmistamisel tõsiselt arutama 
võimalust lisada üldise tooteohutuse 
direktiivi turujärelevalvega seotud sätted 
uude õiguslikku raamistikku;

3. rõhutab, et liidu kaubanduspartnerite ja 
kolmandate riikide tootjate jaoks, kes 
viivad oma tooteid ELi turule, on oluline 
ühtne ELi kontrollisüsteem, mis hõlmaks 
kõiki tooteid; on seisukohal, et komisjon
peab üldise tooteohutuse direktiivi 
läbivaatamise ettepaneku ettevalmistamisel
lisama üldise tooteohutuse direktiivi 
turujärelevalvega seotud sätted uude 
õiguslikku raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil võtta arvesse kasu, 
mida võiks saada RAPEX–Hiina 
süsteemile sarnaneva süsteemi rajamisest 
muude kaubanduspartnerite jaoks, 
pidades silmas eriti neid, kelle tooted on 
kantud RAPEXi süsteemi.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, kui oluline on toodete 
jälgitavus ning märgiste alusel toote 
päritoluriigi ja vastutava tootja 
väljaselgitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Cristiana Muscardini

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et kolmandatest riikidest
pärinevaid tooteid ostetakse järjest 
rohkem interneti kaudu, kuid ostjad ehk 
ei tea, et need tooted võivad mitte vastata
Euroopa standarditele ja võivad olla 
kasutajatele ohtlikud; märgib, et 
internetist ostetud kolmandatest riikidest 
pärinevad tooted tekitavad probleeme ka 
tolli- ja turujärelevalveasutustele; palub 
komisjonil uurida selle probleemi 
võimalikke lahendusi ja samas suurendada 
tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu.

5. tunnistab, et suurenenud on nende 
interneti kaudu ostetavate toodete hulk, 
mis pärinevad kolmandatest riikidest ja ei 
vasta Euroopa standarditele ning seega 
seavad ohtu ostjate tervise ja ohutuse;
palub komisjonil tugevdada ja 
standardida internetist ostetud toodete 
tollikontrolli ning teostada 
turujärelevalvet, pöörates erilist 
tähelepanu toodetele, mis võivad ostjatele 
otseselt kahju tekitada, nagu 
farmaatsiatooted või toidukaubad; nõuab 
komisjonilt tungivalt, et ta uuriks selle 
probleemi võimalikke lahendusi, et
suurendada tarbijate usaldust e-kaubanduse 
vastu.

Or. it
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Muudatusettepanek 7
David Martin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et kolmandatest riikidest 
pärinevaid tooteid ostetakse järjest rohkem 
interneti kaudu, kuid ostjad ehk ei tea, et 
need tooted võivad mitte vastata Euroopa 
standarditele ja võivad olla kasutajatele 
ohtlikud; märgib, et internetist ostetud 
kolmandatest riikidest pärinevad tooted 
tekitavad probleeme ka tolli- ja 
turujärelevalveasutustele; palub komisjonil 
uurida selle probleemi võimalikke 
lahendusi ja samas suurendada tarbijate 
usaldust e-kaubanduse vastu.

5. tunnistab, et kolmandatest riikidest 
pärinevaid tooteid ostetakse järjest rohkem 
interneti kaudu, kuid ostjad ehk ei tea, et 
need tooted võivad mitte vastata Euroopa 
standarditele ja võivad olla kasutajatele 
ohtlikud; märgib, et internetist ostetud 
kolmandatest riikidest pärinevad tooted 
tekitavad probleeme ka tolli- ja 
turujärelevalveasutustele; palub komisjonil 
uurida selle probleemi võimalikke 
lahendusi.

Or. en


