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Muudatusettepanek 23
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 33, 114 ja 207,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 33, 114, 169 ja 
207,

Or. it

Muudatusettepanek 24
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija-
ja keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 
ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb 
kehtestada eeskirjad turujärelevalve ja 
kolmandatest riikidest liidu turule 
sisenevate toodete kontrolli kohta.

(1) Selleks et tagada töötajate ja tarbijate 
õigused ELis ja ELiga kauplevates 
kolmandates riikides, tuleb tagada ELi 
turule sisenevate toodete vastavus 
nõuetele, millega nähakse ette selliste 
avalike huvide kõrgetasemeline kaitse nagu 
inimeste tervis ja ohutus üldiselt, 
töötervishoid ja -ohutus, tarbijate ja 
töötajate ning nende põhiõiguste kaitse,
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse. 
Seepärast tuleb kehtestada eeskirjad 
turujärelevalve ja kolmandatest riikidest 
liidu turule sisenevate toodete kontrolli 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja 
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 
ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 
riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, õiglase 
kaubanduse tavad, tarbija- ja 
keskkonnakaitse, 
intellektuaalomandiõiguse kaitse ning 
avalik julgeolek. Kõnealuste nõuete range 
jõustamine on esmatähtis, et tagada selliste 
huvide kaitse ja luua tingimused ausaks 
konkurentsiks liidu internetipõhisel ja 
internetivälisel kaubaturul. Seepärast tuleb 
kehtestada eeskirjad internetipõhise ja 
internetivälise turu järelevalve ja 
kolmandatest riikidest liidu turule 
sisenevate toodete kontrolli kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja 
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 
ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 

(1) Selleks et tagada toodete vaba 
liikumine liidus, tuleb tagada toodete 
vastavus nõuetele, millega nähakse ette 
selliste avalike huvide kõrgetasemeline 
kaitse nagu inimeste tervis ja ohutus 
üldiselt, töötervishoid ja -ohutus, tarbija- ja 
intellektuaalomandi kaitse, 
keskkonnakaitse ning avalik julgeolek. 
Kõnealuste nõuete range jõustamine on 
esmatähtis, et tagada selliste huvide kaitse 
ja luua tingimused ausaks konkurentsiks 
liidu kaubaturul. Seepärast tuleb kehtestada 
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riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

eeskirjad turujärelevalve ja kolmandatest 
riikidest liidu turule sisenevate toodete 
kontrolli kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võttes arvesse ELi olulisust 
ülemaailmse kaubandusblokina, on vaja 
kasutada seda positsiooni eesmärgiga 
tõhustada avalike huvide, nagu tervishoid 
ja ohutus, töötajate õiguste kaitse ja 
keskkond, kaitsmist riikides, kellega ELil 
on kaubanduslikud suhted.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte 
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas tooted on 
tarbijatele või professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud või nende poolt 
tõenäoliselt kasutatavad.

(8) Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
koondada määruse 765/2008, direktiivi 
2001/95/EÜ ja mitmete valdkondlike, 
turujärelevalvet käsitlevate liidu 
ühtlustamisõigusaktide sätted ühte
õigusakti, mis hõlmab nii liidu 
õigusaktidega ühtlustatud kui ka 
ühtlustamata valdkondadesse kuuluvaid 
tooteid, olenemata sellest, kas toodetega 
kaubeldakse internetis või väljaspool 
internetti, kas need on tarbijatele või 
professionaalsetele kasutajatele mõeldud 
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või nende poolt tõenäoliselt kasutatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid. 
Toodet, mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

(15) Turujärelevalve peaks põhinema 
tootega seotud ohu hindamisel, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid andmeid, ning 
kõikide asjaomaste ettevõtjate, eeskätt 
vahendajate hoolsuskohustusel, sõltumata 
sellest, kas toodetega kaubeldakse 
internetis või väljaspool internetti. Toodet, 
mille suhtes kohaldatakse liidu 
ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette 
teatavate avalike huvide kaitsega seotud 
olulised nõuded, tuleks käsitada kõnealuste 
huvide seisukohast ohutuna, kui asjaomane 
toode vastab kõnealustele olulistele 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Ühtlustamata toodete korral 
peaksid turujärelevalveasutused võtma 
arvesse dokumente, mille ettevõtjad 
esitavad vastavalt direktiivile (EL) nr 
[.../...][milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud toodete ohutust].
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Or. en

Selgitus

Turujärelevalvet käsitlev määrus ja tarbijatele mõeldud toodete ohutust käsitlev direktiiv 
tuleb rohkem siduda.

Muudatusettepanek 31
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust. 
Turujärelevalveasutused kohaldavad 
jätkuvalt ettevaatuspõhimõtet, kui 
teaduslikud tõendid ei paku toote ohutuse 
kohta kindlaid andmeid. 

Or. en
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Selgitus

Ettevaatuspõhimõte on praegustes tooteohutust ja turujärelevalvet käsitlevates direktiivides ja 
määrustes selgelt esitatud. 

Muudatusettepanek 32
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt 
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleks läbi viia ohu hindamine, et teha 
kindlaks tooted, mis võivad negatiivselt
mõjutada avalikke huvisid, mille kaitse on 
ette nähtud [määrusega (EL) nr xxxx 
(milles käsitletakse tarbijatele mõeldud 
toodete ohutust)], valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega ja muude liidu 
õigusaktidega, mis käsitlevad käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid. Ohu 
hindamisel tuleks võimaluse korral võtta 
arvesse andmeid ohu kohta, mis on seoses 
asjaomase tootega juba realiseerunud. 
Arvesse tuleks võtta ka kõiki meetmeid, 
mida asjaomane ettevõtja on 
hoolsuskohustuse alusel ohu 
vähendamiseks juba võtnud. Eelkõige 
tuleks võtta arvesse tarbijate võimalikku 
haavatavust võrreldes professionaalsete 
kasutajatega, samuti teatavate 
tarbijarühmade (nt lapsed, vanurid ja 
puudega inimesed) suuremat haavatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Piisava kontrolli teostamise kohustuse 
kehtestamine asutustele, kes vastutavad 
liidu turule sisenevate toodete kontrolli 
eest, aitab seega muuta liidu tooteturu 
ohutumaks. Sellise kontrolli tõhustamiseks 
tuleks edendada kõnealuste asutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelist koostööd ja 
teabevahetust seoses ohtu kujutavate 
toodetega. Võttes arvesse ELi importimise 
üha suuremat tähtsust ning muresid, 
mida sidusrühmad on väljendanud seoses 
ebapiisava piirikontrolliga, jälgib ja 
hindab komisjon välispiiri kontrolli üldist 
toimimist ning esitab oluliste puuduste 
korral liikmesriikidele soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Turujärelevalveasutustele tuleks anda 
õigus tooted hävitada, muuta need 
kasutuskõlbmatuks või nõuda, et 
asjaomane internetipõhiselt või väljaspool 
internetti tegutsev ettevõtja need hävitaks 
või turult kõrvaldaks, kui asutused peavad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks, 
tagamaks et sellised tooted ei kujuta enam 
ohtu või vältimaks ebaseaduslike toodete 
turul kättesaadavaks tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Komisjon peaks tagama, et 
mitmeaastane turujärelevalve tegevuskava 
ajavahemikuks 2013−2015 „20 meedet 
ohutute ja nõuetele vastavate toodete 
tagamiseks Euroopas: mitmeaastane 
tegevuskava toodete järelevalveks ELis” 
rakendatakse tulemuslikult. 2015. aasta 
lõpuks peaks komisjon andma aru 
tulemustest, mis on saavutatud ettenähtud 
20 meetmega, ning uurima vajadust võtta 
õiguslikke ja mitteõiguslikke meetmeid, 
millega vähendada ohtlike ja nõuetele 
mittevastavate toodete kogust ning tagada 
toodete järelevalve tõhusus nii liidus kui 
ka liitu sisenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas määruses tuleks omavahel 
tasakaalustada läbipaistvus, s.t teabe 
avalikustamine võimalikult suures mahus, 
ja konfidentsiaalsus, nt isikuandmete,
ärisaladuse ja uurimise kaitse eesmärgil 
vastavalt siseriiklikele 
konfidentsiaalsuseeskirjadele või 
komisjoni puhul vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 

(30) Käesolevas määruses tuleks omavahel 
tasakaalustada läbipaistvus, s.t teabe 
avalikustamine võimalikult suures mahus, 
ja konfidentsiaalsus, nt isikuandmete ja 
uurimise kaitse eesmärgil vastavalt 
siseriiklikele konfidentsiaalsuseeskirjadele. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 



AM\941289ET.doc 11/37 PE514.716v01-00

ET

95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta kohaldatakse 
käesoleva määruse kontekstis.

ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta 
kohaldatakse käesoleva määruse 
kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Pädevate asutuste vahetatava teabe 
suhtes tuleks kohaldada rangeimad 
konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse 
hoidmise nõudeid ning tagada, et ei seata 
ohtu uurimist ega kahjustata ettevõtjate 
mainet.

(31) Pädevate asutuste vahetatava teabe 
suhtes tuleks kohaldada rangeimad 
konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse 
hoidmise nõudeid ning tagada, et ei seata 
ohtu uurimist.

Or. en

Muudatusettepanek 38
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste 
eest kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise. Need 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad, et takistada 
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pahauskselt tegutsevaid ettevõtjaid 
toomast tahtlikult siseturule ohtlikke või 
nõuetele mittevastavaid tooteid.

Or. en

Selgitus

Vahendite puudus turujärelevalve teostamiseks on viinud kaubanduse erinevusteni, mistõttu 
valivad pahauskselt tegutsevad ettevõtjad tahtlikult siseturule sisenemiseks kohad, kus 
turujärelevalve ei ole nii tõhus ja kus karistused on kõige madalamad. Tuleb tagada, et 
turujärelevalve tarbeks on olemas piisavad vahendid, ilma et see asetaks selle teostamise eest 
vastutavate liikmesriikide eelarvele ebaproportsionaalse koormuse.

Muudatusettepanek 39
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Selleks et karistused, mille 
liikmesriigid on ettevõtjatele kehtestanud, 
oleksid tõhusad, tuleks need võtta 
kasutusele kooskõlastatult.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Turujärelevalvet tuleks vähemalt 
osaliselt rahastada ettevõtjate makstavate 
tasude abil, kui ettevõtjad peavad 
turujärelevalveasutuste nõudel võtma 
parandusmeetmeid või kui kõnealused 
asutused peavad ise meetmeid võtma. Neid 
kulusid ei peaks kandma tarbija ning 
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seepärast ei tohiks neil toote jaehinnale 
mingit mõju olla.

Or. en

Muudatusettepanek 41
George Sabin Cutaş

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Käesoleva määruse rikkumise eest 
kogutud summad tuleks eraldada 
turujärelevalve tegevuseks.

Or. en

Selgitus

Vahendite puudus turujärelevalve teostamiseks on viinud kaubanduse erinevusteni, mistõttu 
valivad pahauskselt tegutsevad ettevõtjad tahtlikult siseturule sisenemiseks kohad, kus 
turujärelevalve ei ole nii tõhus ja kus karistused on kõige madalamad. Tuleb tagada, et 
turujärelevalve tarbeks on olemas piisavad vahendid, ilma et see asetaks selle teostamise eest 
vastutavate liikmesriikide eelarvele ebaproportsionaalse koormuse.

Muudatusettepanek 42
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kuna käesoleva määruse eesmärki –
tagada, et turul olevad, liidu õigusaktidega 
hõlmatud tooted vastavad nõuetele, millega 
nähakse ette tervise ja ohutuse ja muude 
avalike huvide kõrgetasemelise kaitse, ning 
kindlustada samas siseturu toimimine, 
kehtestades selleks liidus ühtse 
turujärelevalve raamistiku – ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, kuna 

(41) Kuna käesoleva määruse eesmärki –
tagada, et internetis või väljaspool 
internetti turul olevad, liidu õigusaktidega 
hõlmatud tooted vastavad nõuetele, millega 
nähakse ette tervise ja ohutuse ja muude 
avalike huvide kõrgetasemelise kaitse, ning 
kindlustada samas nii internetipõhise kui 
ka internetivälise siseturu toimimine, 
kehtestades selleks liidus ühtse 
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selleks on vaja kõigi liikmesriikide 
pädevate asutuste väga kõrgetasemelist 
koostööd ja ühtset tegutsemist, ning 
eesmärgi ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

turujärelevalve raamistiku – ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, kuna 
selleks on vaja kõigi liikmesriikide 
pädevate asutuste väga kõrgetasemelist 
koostööd ja ühtset tegutsemist, ning 
eesmärgi ulatuse ja mõju tõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Käesoleva määrusega järgitakse 
põhiõigusi ja eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, 
eelkõige üritatakse määrusega täielikult 
järgida kohustust tagada kõrgetasemelise 
inimeste tervise kaitse ja tarbijakaitse, 
samuti ettevõtlusvabadus ja õigus 
omandile,

(42) Käesoleva määrusega järgitakse 
põhiõigusi ja eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, 
eelkõige üritatakse määrusega täielikult 
järgida kohustust tagada kõrgetasemelise 
inimeste tervise kaitse, samuti tarbijate ja 
töötajate õigused,

Or. en

Muudatusettepanek 44
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Käesoleva määrusega järgitakse (42) Käesoleva määrusega järgitakse 
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põhiõigusi ja eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, 
eelkõige üritatakse määrusega täielikult 
järgida kohustust tagada kõrgetasemelise 
inimeste tervise kaitse ja tarbijakaitse, 
samuti ettevõtlusvabadus ja õigus 
omandile,

põhiõigusi ja eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, 
eelkõige üritatakse määrusega täielikult 
järgida kohustust tagada kõrgetasemelise 
inimeste tervise kaitse, tarbija- ja 
intellektuaalomandiõiguse kaitse, samuti 
ettevõtlusvabadus ja õigus omandile,

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
internetipõhiselt või väljaspool internetti 
kättesaadavate toodete vastavust nõuetele, 
mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja 
üldise ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
õiglase kaubanduse tavade, tarbijakaitse, 
keskkonna, intellektuaalomandiõiguse 
kaitse, avaliku julgeoleku kaitse ja muude 
avalike huvide kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
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tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

töötajate kaitse ja tarbijate õiguste, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku ja muude avalike huvide 
kõrgetasemeline kaitse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik, mille kohaselt kontrollitakse 
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, tarbija-
ja intellektuaalomandiõiguse kaitse, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide kõrgetasemeline kaitse.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse I, II, III, V ja VI 
peatükki kohaldatakse kõigi määrusega 
(EL) nr […milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud toodete ohutust] või liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud toodete 
suhtes, sealhulgas tootja enda tarbeks
koostatud või toodetud toodete suhtes, sel 
määral, mil liidu ühtlustamisõigusaktid ei 
sisalda sama eesmärgiga erisätteid.

1. Käesoleva määruse I, II, III, V ja VI 
peatükki kohaldatakse kõigi määrusega 
(EL) nr […milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud toodete ohutust] või liidu 
ühtlustamisõigusaktidega hõlmatud toodete 
suhtes, sealhulgas tootja ainutarbeks
koostatud või toodetud toodete suhtes, sel 
määral, mil liidu ühtlustamisõigusaktid ei 
sisalda sama eesmärgiga erisätteid.

Or. it
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Selgitus

Ainutarbimise all mõeldakse nende toodete tarbimist tootja tootmisstruktuurides, mis muidu 
lastakse turule müügi eesmärgil.

Muudatusettepanek 49
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 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 
pakkumine või tootetutvustus tasu eest või 
tasuta liidu turul internetis või väljaspool 
internetti äritegevuse käigus kas toote 
levitamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „turule laskmine” – toote esmakordne 
liidu turul kättesaadavaks tegemine;

(3) „turule laskmine” – toote esmakordne 
liidu turul kättesaadavaks tegemine 
internetipõhiselt või väljaspool internetti;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „turujärelevalve” – ametiasutuste 
tegevus ja meetmed, millega tagatakse, et 
tooted ei ohusta tervist, ohutust või muid 
avaliku huvi kaitsega seotud aspekte ning 
juhul, kui tooted kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide reguleerimisalasse, 
vastavad kõnealustes õigusaktidega 
kehtestatud nõuetele;

(11) „turujärelevalve” – ametiasutuste 
tegevus ja meetmed, millega tagatakse, et 
internetipõhiselt või väljaspool internetti 
kättesaadavad tooted ei ohusta tervist, 
ohutust või muid avaliku huvi kaitsega 
seotud aspekte ning juhul, kui tooted 
kuuluvad liidu ühtlustamisõigusaktide 
reguleerimisalasse, vastavad kõnealustes 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, mis vastutab turujärelevalve 
eest liikmesriigi territooriumil;

(12) „turujärelevalveasutus” – liikmesriigi 
ametiasutus, mis vastutab internetipõhise 
või internetivälise turu järelevalve eest 
liikmesriigi territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 
ja ohutusele üldiselt, töötervishoiule ja -
ohutusele, tarbijakaitsele, keskkonnale ja 
avalikule julgeolekule, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 55
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ohtu kujutav toode” – toode, millel 
võib olla kahjulik mõju inimeste tervisele 

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

sealhulgas tootmisprotsessis osalevate 
inimeste tervisele ja ohutusele üldiselt, 
töötervishoiule ja -ohutusele, töötajate
kaitsele ILO peamistele konventsioonidele 
mittevastavuse tõttu, tarbijakaitsele, 
keskkonnale ja avalikule julgeolekule, 
sealhulgas riigis, kus toode valmistati 
ja/või toodet töödeldi, samuti muudele 
avalikele huvidele määral, mis läheb 
kaugemale sellest, mida peetakse 
mõistlikuks ja vastuvõetavaks asjaomase 
toote tavapärastes ja põhjendatult 
eeldatavate kasutustingimuste põhjal, 
sealhulgas toote kasutusaja ja vajaduse 
korral kasutuselevõtmis-, paigaldamis- ja 
hooldusnõuete põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „õigusriski kujutav toode” – toode, 
mis ei vasta kohaldatavatele liidu 
õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu 
õigusakt, millega ühtlustatakse tingimusi, 
et teha tooted nii internetipõhisel kui ka 
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internetivälisel turul kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Muudatuse eesmärk on täpsustada ja tugevdada komisjoni ettepaneku nõudeid. 

Muudatusettepanek 59
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teostavad seiret 
turujärelevalvemeetmete rakendamise ja 
välispiiride kontrolli üle ning koostavad 
komisjonile igal aastal aruande nimetatud 
meetmete ja kontrolli kohta. Aruandes 
esitatav teave hõlmab teostatud kontrollide 
arvu statistikat, selgitusi, kuidas kontrolle 
ja riskihindamisi on teostatud, ning 
olemasolevaid vahendeid. Selle teabe 
edastavad kõik liikmesriigid. Liikmesriigid 
võivad koostada tulemuste kokkuvõtte ja 
selle avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Turujärelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalikud volitused, inimressursid ja 
materiaalsed vahendid. Liikmesriigid 
teavitavad igal aastal komisjoni 
turujärelevalveasutustele eraldatud 
vahenditest. Selle põhjal hindab komisjon 
vahenditega toetamise asjakohasust ning 
esitab ebapiisavate vahendite korral 
liikmesriikidele soovitused.
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Salvatore Iacolino

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Turujärelevalveasutus kohustub 
liikmesriikide ametiasutuste abiga 
kiirendama tollijärelevalve süsteemide 
ühtlustamist.

Or. it

Selgitus

Tolliprotseduuride ühtlustamine kergendaks impordi kontrollimist, eriti selliste 
importkaupade kontrollimist, mis oma päritolu või koostisosade tõttu kujutavad suuremat 
ohtu. 

Muudatusettepanek 63
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Turujärelevalveasutused peavad 
koostöös riikide ametiasutustega aitama 
täiel määral tõhustada 
tollikontrollisüsteemide ühtlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 6 lõike 1 kohase teadaoleva või 
kujuneva ohu puhul hoiatavad 
turujärelevalveasutused nende 
territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt 
vara toodete eest, mille kohta on kindlaks 
tehtud, et need kujutavad ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad teevad koostööd ettevõtjatega, et 
vältida või vähendada kõnealuste 
ettevõtjate poolt kättesaadavaks tehtud 
toodetest tulenevat ohtu. Selleks 
stimuleerivad ja edendavad nad ettevõtjate 
vabatahtlikku tegevust, sealhulgas
kujundades ja järgides vajaduse korral 
häid toimimistavasid.

Nad teevad koostööd ettevõtjate ja 
ametiühingutega, et vältida või vähendada 
kõnealuste ettevõtjate poolt kättesaadavaks 
tehtud toodetest tulenevat ohtu ning 
kujundada suunised heade 
toimimistavade kohta ja nende järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Paul Murphy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad tarbijaile ja muudele huvitatud 
isikutele võimaluse esitada kaebusi toote 
ohutuse, turujärelevalvemeetmete ja 

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

turujärelevalvemeetmete ja toodetest 
tulenevate ohtude kohta ning käsitlevad 
neid kaebusi nõuetekohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate üldised kohustused Tootjate ja importijate üldised kohustused

Or. en

Muudatusettepanek 68
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 69
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad ja importijad tagavad, et 
nende tooted on lastud turule ja kiidetud 
heaks kooskõlas nõuetega, mis on 
sätestatud käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate ELi 
õigusaktides sätestatud nõuetega, ning 
need on kasutamiseks ohutud.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Väljaspool liitu asutatud tootjad ja 
importijad nimetavad ametisse ühtse 
esindaja, kes tegutseb liidus 
turujärelevalve eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Tootjad ja importijad märgivad oma 
nime, registreeritud kaubandusliku nime 
või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi liidus turule lastud tootel 
või esitavad need koos tootega.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad esitavad 
turujärelevalveasutustele kogu vajaliku 
teabe, k.a sellise, mis võimaldab toote 
täpset identifitseerimist ja hõlbustab selle 
jälgimist.

2. Tootjad ja importijad esitavad 
turujärelevalveasutustele kogu vajaliku 
teabe, k.a sellise, mis võimaldab toote 
täpset identifitseerimist ja hõlbustab selle 
jälgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Väljaspool liitu asutatud tootjad ja 
importijad nimetavad ametisse ühtse 
volitatud esindaja, kes tegutseb liidus 
turujärelevalve eesmärgil. 

Or. en

Muudatusettepanek 74
Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Importijatele antakse väljaspool liitu 
asutatud tootja volitus toimida 
turujärelevalve eesmärgil tootja volitatud 



PE514.716v01-00 28/37 AM\941289ET.doc

ET

esindajana.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmamata toodete korral võtavad 
turujärelevalveasutused nõuetekohaselt 
arvesse protokolle, kontrollnimekirju ja 
muid asjakohaseid dokumente, mille 
ettevõtjad esitavad seoses toodete 
riskihindamisega vastavalt direktiivile 
[...], milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud toodete ohutust.

Or. en

Selgitus

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Muudatusettepanek 76
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toode või tooteesitus kannab ilma 
loata kaubamärki, mis on identne või 
sarnane selle toote registreeritud 
kaubamärgiga ega võimalda seepärast 
tagada toote autentsust ega päritolu. 

Or. en

Muudatusettepanek 77
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtja tagab, et kõikide tema poolt ELi 
turul kättesaadavaks tehtud vastavate 
toodete suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Hoolsuskohustuse alusel tagab ettevõtja, 
et kõikide tema poolt ELi turul 
kättesaadavaks tehtud vastavate toodete 
suhtes võetakse kõik vajalikud 
parandusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui turujärelevalveasutustel ei ole 
võimalik asjaomast ettevõtjat tuvastada või 
kui ettevõtja ei ole võtnud ettenähtud aja 
jooksul artikli 9 lõike 3 kohaseid 
parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik vajalikud 
meetmed tootega kaasneva ohu 
kõrvaldamiseks.

1. Kui turujärelevalveasutustel ei ole 
võimalik asjaomast ettevõtjat tuvastada või 
kui ettevõtja ei ole suutnud täita 
hoolsuskohustust või kui ta ei ole võtnud 
ettenähtud aja jooksul artikli 9 lõike 3 
kohaseid parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik vajalikud 
meetmed tootega kaasneva ohu 
kõrvaldamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 79
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel.

Riskihindamine põhineb kättesaadavatel 
teaduslikel või tehnilistel tõenditel ning 
kui vaatamata teadusliku konsensuse 
puudumisele kahtlustatakse rahvatervise 
kahjustamise ohtu, kohaldatakse 
ettevaatuspõhimõtet.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte on lisatud selgesõnaliselt praegustesse tooteohutust ja turujärelevalvet 
käsitlevatesse direktiividesse ja määrustesse; seepärast tuleks tulevastes õigusaktides 
säilitada selgesõnaline viide, eeskätt arvestades ELi suunatud impordi praegust ja tulevast 
kasvusuundumust ning ühtlustamata toodete suurt hulka.

Muudatusettepanek 80
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ILO konventsioonidele, mille toote 
tootmisse ja/või töötlemisse kaasatud 
riigid on allkirjastanud ja ratifitseerinud;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Yannick Jadot
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühtlustamisõigusaktidega 
hõlmamata toodete korral võtavad 
välispiiri kontrollide eest vastutavad 
ametiasutused toodete riskihindamiseks 
nõuetekohaselt arvesse protokolle, 
kontrollnimekirju ja muid asjakohaseid 
dokumente, mille ettevõtjad esitavad 
seoses toodete riskihindamisega vastavalt 
direktiivile (EL) nr [.../...] [milles 
käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete 
ohutust] ja mille turujärelevalveasutused 
neile kättesaadavaks on teinud.

Or. en

Selgitus

Vaja on parandada teabevahetust ja koostööd turujärelevalveasutuste ja välispiiri kontrollide 
eest vastutavate ametiasutuste vahel, eriti toodete puhul, mis ei ole hõlmatud liidu 
ühtlustamisõigusaktidega, ELi standardite ega asjakohaste siseriiklike õigusaktidega ning 
mille puhul on keerulisem ohutuskontrolle teostada. Praegust ja edaspidist kasvavat importi 
arvesse võttes on see vajalik.

Muudatusettepanek 82
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toode või tootetutvustus kannab ilma 
loata kaubamärki, mis on identne või 
sarnane selle toote registreeritud 
kaubamärgiga ega võimalda seepärast 
tagada toote autentsust ega päritolu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon peaks tagama, et 
ametiasutused, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest välispiiridel, teostavad 
kõikjal ELis kontrollimisi ühtsel viisil. 
Komisjon peaks ka hindama, kas 
ametiasutustel on vajalikud vahendid, et 
oma ülesandeid tõhusalt täita. Selleks 
peaksid liikmesriigid saatma komisjonile 
igal aastal aruande, kus on selgitatud, 
kuidas riikide ametiasutused kontrollimisi 
ja riskihindamisi on teostanud, esitatud 
andmed olemasolevate vahendite kohta 
ning lisatud teostatud kontrollide arve 
käsitlev statistika. Sellise 
aruandlusmehhanismi alusel võib
komisjon oluliste vastuolude ja puuduste 
korral saata liikmesriikidele soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toode, mille ringlusse lubamise on 
välispiiri kontrolli eest vastutavad 
ametiasutused artikli 14 kohaselt peatanud, 
lubatakse ringlusse juhul, kui 
turujärelevalveasutused ei ole kolme 
tööpäeva jooksul alates ringlusselubamise 
peatamisest taotlenud nimetatud 

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

ametiasutustelt peatamise jätkamist või kui 
neile on teatatud, et toode ei kujuta ohtu, 
ning tingimusel, et kõik muud ringlusse 
lubamisega seotud nõuded ja formaalsused 
on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriikide turujärelevalveasutuste 
vahel, iga liikmesriigi eri ametiasutuste 
vahel ning turujärelevalveasutuste, 
komisjoni ja asjaomaste liidu asutuste 
vahel peab olema tõhus koostöö ja 
teabevahetus turujärelevalveprogrammide 
ja kõigi päritolu või koostisosade tõttu 
ohtu kujutavate toodetega seotud 
küsimuste alal. Liikmesriigid tagavad 
kõnealuste protseduuride täieliku 
kooskõla ELi välispiiride haldamisega.

Or. it

Selgitus

Ametiasutuste ja tolliasutuste vaheline koostöö on väga oluline, et tagada impordi 
nõuetekohased kontrollimise protseduurid ELi liikmesriikide territooriumil. 

Muudatusettepanek 86
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vahel, iga liikmesriigi eri ametiasutuste 
vahel ning turujärelevalveasutuste, 
komisjoni ja asjaomaste liidu asutuste 
vahel peab olema tõhus koostöö ja 
teabevahetus turujärelevalveprogrammide 
ja kõigi ohtu kujutavate toodetega seotud 
küsimuste alal, samuti selleks, et tagada 
täielik kooskõla ELi välispiiride 
haldamises.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused võivad teha
koostööd kolmandate riikide pädevate 
asutustega, et vahetada teavet ja tehnilist 
abi, edendada ja lihtsustada juurdepääsu 
liidu teabevahetussüsteemidele, sh 
RAPEXile vastavalt artikli 19 lõikele 4, 
ning edendada vastavushindamise ja 
turujärelevalvega seotud tegevust.

1. Turujärelevalveasutused teevad 
vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikide pädevate asutustega, et vahetada 
teavet ja tehnilist abi, edendada ja 
lihtsustada juurdepääsu liidu 
teabevahetussüsteemidele, sh RAPEXile 
vastavalt artikli 19 lõikele 4, ning edendada 
vastavushindamise ja turujärelevalvega 
seotud tegevust.

Or. it

Selgitus

Järelevalveasutuste koostöö on tingimata vajalik, et tagada ohutus ELi turul, ja seetõttu 
julgustatakse vajadusel põhinevat koostööd kui asendamatut käitumist. 

Muudatusettepanek 88
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turujärelevalveasutused võivad teha 1. Kui see on asjakohane, peavad 
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koostööd kolmandate riikide pädevate 
asutustega, et vahetada teavet ja tehnilist 
abi, edendada ja lihtsustada juurdepääsu 
liidu teabevahetussüsteemidele, sh 
RAPEXile vastavalt artikli 19 lõikele 4, 
ning edendada vastavushindamise ja 
turujärelevalvega seotud tegevust.

turujärelevalveasutused tegema koostööd 
kolmandate riikide pädevate asutustega, et 
vahetada teavet ja tehnilist abi, edendada ja 
lihtsustada juurdepääsu liidu 
teabevahetussüsteemidele, sh RAPEXile 
vastavalt artikli 19 lõikele 4, ning edendada
vastavushindamise ja turujärelevalvega 
seotud tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 90
Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91
Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab minimaalsed 
karistussummad ning tingimused nende 
sissenõudmiseks, sealhulgas väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele 
ettenähtud eritingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 92
George Sabin Cutaş

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistussummad eraldatakse asjaomastes 
liikmesriikides turujärelevalve tegevuseks.
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Or. en

Selgitus

Vahendite puudus turujärelevalve teostamiseks on viinud kaubanduse erinevusteni, mistõttu 
valivad pahauskselt tegutsevad ettevõtjad tahtlikult siseturule sisenemiseks kohad, kus 
turujärelevalve ei ole nii tõhus ja kus karistused on kõige madalamad. Tuleb tagada, et 
turujärelevalve tarbeks on olemas piisavad vahendid, ilma et see asetaks selle teostamise eest 
vastutavate liikmesriikide eelarvele ebaproportsionaalse koormuse.

Muudatusettepanek 93
Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rikkumiste liigid, mille suhtes 
kohaldatakse karistusi, hõlmavad 
vähemalt järgmist:
a) tooted, mis kujutavad riski vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 kuni taandeni d 
sätestatule või mis ei vasta artikli 13 
lõike 2 punktides a, b ja c osutatud 
kriteeriumidele;
b) tagasinõudeni viiv valeandmete 
esitamine heakskiitmismenetluse ajal;
c) katsetulemuste võltsimine 
tüübikinnituse eesmärgil; 
d) keeldumine teabele juurdepääsu 
andmisest.

Or. en


