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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 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) Toote identifitseerimise ja päritolu 
märkimise tagamine ning 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 
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kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. it

Selgitus

Toodete päritolu märkimine on üks jälgitavuse tagamise nõudeid, et anda nii tarbijatele kui 
ka pädevatele riiklikele asutustele teavet juhul, kui toode ei vasta käesoleval määrusel 
põhinevatele ohutusnormidele.

Muudatusettepanek 2

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 aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast, 
võimaldab tarbijatel seostada toode 
päritoluriigis k e h t i v a t e  sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja ohutusnormidega, 
ning aitab kaitsta tarbijaid võltsitud või 
ebaseaduslike toodete eest. Selline teave 
lihtsustab turujärelevalveasutustel toote 
tegeliku tootmispaiga kindlakstegemist 
ning võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele ja võltsimise vastu võitlemisele
suunatud kahe- või mitmepoolse koostöö 
raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks, nagu on juba tavaks paljudes 
riikides, kes on ELi kaubanduspartnerid 
ja konkurendid, kus kohaldatakse juba 
1920. aastatest alates rangemaid 
päritolueeskirju, mis on kohustuslikud 
kõikide toodete puhul, ka nimetatud 
riikidesse imporditavate Euroopa toodete 
puhul. Eeltoodu näiteks võib muu hulgas 
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tuua sellised riigid nagu Ameerika 
Ühendriigid, Mehhiko, Kanada ja 
Jaapan.

Or. it

Selgitus

Päritolu märkimine on toodete ohutuse seisukohalt oluline tingimus mitte ainult pädevate 
riiklike asutuste jaoks juhul, kui asutused tahavad teada saada aadressi, kus toode valmistati, 
vaid ka tarbijate jaoks, kellele antakse teavet ja kes tunnevad end kaitstuna ning teevad 
ostmisel teadliku valiku.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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 toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda
ning toode jõuab lõpptarbija või -
kasutajani tavapakendis, siis tuleb see 
märgis esitada pakendil või tootega kaasas 
olevas dokumendis.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta tarbijat, tagades päritolumärgise kinnitamise 
pakendile juhul, kui selle kandmine tootele endale ei ole võimalik.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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 
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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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8

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 

1. Enne toote turule laskmist tagab 
importija, et toode vastab artiklis 4 
sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et 
tootja on täitnud artiklis 8 sätestatud 
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ja 7 sätestatud nõuded. nõuded, samuti et tootega kaasnev 
tehniline dokumentatsioon kinnitab, et 
toode on sellega seonduvate võimalike 
ohtude osas nõuetele vastav.

Or. it

Selgitus

Importijatel lasub kõige suurem vastutus liidu turule lastud toodete eest. Seetõttu on oluline, 
et toode vastaks käesolevas määruses loetletud ohutusnõuetele ning oleks olemas asjakohane 
tehniline dokumentatsioon, milles esitatakse juba päritoluriigis või tootja teostatud 
riskihindamise tulemused.

Muudatusettepanek 9

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 lähtuvalt 
komisjoni pakutud miinimummääradest
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks.
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt kolme kuu jooksul alates
käesoleva määruse kohaldamisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest. Ettenähtud karistused 
võivad olla proportsionaalsed turule 
lastud toodete maksumuse ja kogusega.

Or. it

Selgitus

Komisjon peab tagama liikmesriikide karistussüsteemide ühtlustamise vähemalt minimaalsel 
tasemel, et kolmandate riikide eksportijad, levitajad ja tootjad ei hakkaks erinevuste tõttu 
eelistama liidu teatavaid piiriületuspunkte teistele.


