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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament palus oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis1 komisjonil luua ühtne 
Euroopa turujärelevalve raamistik, mis asendaks praegust, üha keerulisemaks ja 
kohmakamaks muutuvat valdkondlikku turujärelevalve korda.

Seda soovi arvesse võttes esitas komisjon 13. veebruaril 2013 nn tooteohutuse ja 
turujärelevalve meetmepaketi, mis sisaldab ka ettepanekut tarbijatele mõeldud toodete ohutust 
käsitleva määruse kohta ja mitmeaastast turujärelevalve tegevuskava ajavahemikuks 
2013−2015. Toodete turujärelevalvet käsitleva määruse eesmärk on selgitada turujärelevalve 
õigusraamistikku toiduks mittekasutatavate kaupade valdkonnas ja ühendada erinevate, 
mõnikord valdkondlike õigusaktide turujärelevalve eeskirjad ühte õigusakti, mida 
kohaldatakse horisontaalselt kõikides sektorites. Seega lihtsustab ja tugevdab ettepanek 
praegusi turujärelevalve õigusakte.

Turujärelevalve on üha enam muutumas probleemiks. Kuigi ei saa tähelepanuta jätta asjaolu, 
et liidu turul on palju nõuetele mittevastavaid tooteid, ja nende arv võib veelgi kasvada, on 
väljendatud kahtlust, et mõned liikmesriigid ei eralda piisavalt vahendeid, et turujärelevalve 
asutused saaksid oma ülesandeid täita. Sellel probleemil on selge kaubanduslik mõõde. Kuna 
EL avab vabakaubanduslepingute sõlmimisega oma turge järjest enam kolmandatest riikidest 
pärit kaupadele, kasvab Euroopa siseturul tarbekaupade hulk, mis on sisse toodud 
kolmandatest riikidest. Tihti ei ole võimalik kolmandast riigist imporditud nõuetele 
mittevastava toote tootjat kindlaks määrata. Samal ajal panustavad Euroopa tootjad suurel 
määral ELi õigusaktide täitmisse, mistõttu kolmandatest riikidest pärit konkurendid, kes ei 
toimi kooskõlas ELi õigusaktidega, mitte ainult ei kahjusta ELi eri poliitiliste eesmärkide 
saavutamist, vaid ka seavad ohtu Euroopa tööstuse konkurentsivõime.

Selles kontekstis soovib raportöör anda mõne soovituse:
 on vaja tõhustada koostööd kolmandate riikide turujärelevalveasutustega, eelkõige 

nende riikide asutustega, kellel on soodustingimustel juurdepääs Euroopa siseturule;
 Euroopa Komisjon peaks kaubandusläbirääkimistel käsitlema koostööd 

turujärelevalveasutustega;
 liikmesriigid peavad eraldama piisavalt vahendeid, et turujärelevalve- ja tolliasutused 

saaksid täita oma ülesandeid, eriti kuna selle ülesande põhiraskust peavad kandma 
olulisemates Euroopa siseturule sisenemise punktides (ja sadamates) paiknevad 
ametiasutused, kuid samas mõjutavad sellega seotud riskid kogu Euroopa Liidu;

 komisjonil peaks olema aktiivsem roll, et tugevdada koostööd selles küsimuses ja 
tagada ELi turujärelevalve režiimi rakendamise osas võrdsed tingimused ja vältida 
olukorda, kus pahauskselt tegutsevad ettevõtjad võivad leida turujärelevalve süsteemis 
nõrku kohti;

 komisjon peaks kriitiliselt hindama koostöömehhanismide toimimist liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel;

 Euroopa Komisjon peaks looma ja koordineerima üleeuroopalist vigastuste 
andmebaasi (IDB), et toetada turujärelevalve meetmete jõustamist asjaomaste asutuste 

                                               
1 Üldine tooteohutus ja turujärelevalve – Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üldise 
tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning turujärelevalve kohta.
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poolt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. 
märtsi 2011. aasta resolutsiooni üldise 
tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning 
turujärelevalve kohta (2010/2085(INI)

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 ja parandada nii 
ühtse turu toimimist kui ka 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Võttes arvesse Eurobaromeetri 
viimaseid andmeid, mis näitavad tarbijate 
usalduse langust ELis müüdavate toodete 
ohutusse, peaks Euroopa Liit tugevdama 
oma turujärelevalve õigusraamistikku, et 
taas võita Euroopa tarbijate usaldus.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Nii uusi kui ka kasutatud tooteid, mis 
pärinevad väljastpoolt liitu, võib turule 
lasta ainult pärast nende vabasse ringlusse 
lubamist. Liidu välispiiridel tuleb tagada 
tõhus kontroll, et peatada selliste toodete 
vabasse ringlusse lubamine, mis võivad 
liidu turule laskmisel kujutada ohtu, kuni 
turujärelevalveasutused viivad läbi 
hindamise ja teevad lõpliku otsuse.

(19) Nii uusi kui ka kasutatud tooteid, mis 
pärinevad väljastpoolt liitu, võib turule 
lasta ainult pärast nende vabasse ringlusse 
lubamist. Austades ühise 
kaubanduspoliitika ühetaolisuse 
põhimõtet, tuleb liidu välispiiridel tagada 
tõhus kontroll, et peatada selliste toodete 
vabasse ringlusse lubamine, mis võivad 
liidu turule laskmisel kujutada ohtu, kuni 
turujärelevalveasutused viivad läbi 
hindamise ja teevad lõpliku otsuse.
Komisjon peaks hindama selle kontrolli 
tõhusust, tagamaks, et samasuguseid 
norme kohaldatakse kõikides liidu turule 
sisenemise punktides nii, et tooted ja 
pahauskselt tegutsevad ettevõtjad ei 
suunaks äritegevust ümber sellistesse 
liidu turule pääsu punktidesse, kus ELi 
turujärelevalve režiimi rakendatakse 
leebemal kujul.

Or. en
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Selgitus

On leitud, et imporditud kaubad ei vasta sageli ELi õigusaktide nõuetele. On oht, et 
pahauskselt tegutsevad kauplejatel võivad suunata oma kauba sellistesse ELi turule 
sissepääsu punktidesse, kus liidu turujärelevalve korda rakendatakse nõrgalt. Komisjon peab 
tagama, et turujärelevalve korda rakendatakse kogu liidus järjepidevalt.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

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 oluliselt edendada kõnealuste 
asutuste ja turujärelevalveasutuste vahelist 
koostööd ja teabevahetust seoses ohtu 
kujutavate toodetega. Komisjon peaks 
jälgima koostööd nende 
turujärelevalveasutuste vahel ja andma 
soovitusi, kuidas koostööd veelgi 
parandada.

Or. en

Selgitus

Ei piisa sellest, et nõuda rohkemat koostööd pädevate asutuste vahel, vaid komisjon peab 
võtma endale selles koostöös aktiivse nõustaja ja juhendaja rolli,

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel.
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 

(23) Tuleks tagada tõhus, kiire ja täpne 
teabevahetus liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel.
Seepärast tuleks selliseks teabevahetuseks 
ette näha tõhusad vahendid. Liidu 
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kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud ohtu kujutavate toodetega.

kiirhoiatus- ja teabevahetussüsteem
(RAPEX) on toiminud tulemuslikult ja 
tõhusalt. RAPEX võimaldab võtta kogu 
liidus meetmeid seoses toodetega, mis 
kujutavad ohtu suuremal alal kui ühe 
liikmesriigi territoorium. Tarbetu 
dubleerimise vältimiseks tuleks kõnealust 
süsteemi kasutada ja pidevalt 
ajakohastada kõigi selliste käesoleva 
määruse kohaste ohuteadete edastamiseks, 
mis on seotud ohtu kujutavate toodetega.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu tooteturu suurust ja sisepiiride 
puudumist arvesse võttes on esmatähtis, et 
liikmesriikide turujärelevalveasutused 
sooviksid ja suudaksid omavahel tõhusalt 
koostööd teha ning ühiseid toetusmeetmeid 
koordineerida. Seega tuleks ette näha 
vastastikuse abi mehhanismid.

(25) Liidu tooteturu suurust ja sisepiiride 
puudumist arvesse võttes on esmatähtis, et 
liikmesriikide turujärelevalveasutused
(sealhulgas tolliasutused Euroopa Liidu 
piiripunktides) sooviksid ja suudaksid 
omavahel tõhusalt koostööd teha ning 
ühiseid toetusmeetmeid koordineerida.
Seega tuleks ette näha ja jõustada
vastastikuse abi mehhanismid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et need 
mehhanismid on piisavalt rahastatud.

Or. en

Selgitus

Sellest ei piisa, kui rakendada samu reegleid ELi siseturul, kuid on oluline, et nende 
jõustamine oleks kogu Euroopa Liidus samasugune, sest nõuetele mittevastav toode, mis 
tuuakse turule ühes liikmesriigis võib vabalt ringelda üle kogu Euroopa Liidu. Selleks tuleb 
tõhustada turujärelevalveasutuste vahelise koostöö mehhanisme.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Komisjon peaks võtma arvesse 
kolmandate riikide 
turujärelevalveasutuste suutlikkust ja 
valmisolekut teha koostööd liikmesriikide 
turujärelevalveasutustega ühise 
kaubanduspoliitika läbiviimise vallas. Sel 
eesmärgil peaks komisjon käsitlema ja 
soodustama turujärelevalveasutuste 
koostööd kahe-, mõne- ja mitmepoolsetel 
kaubandusläbirääkimistel.

Or. en

Selgitus

On ülimalt oluline, et komisjon käsitleb turujärelevalveasutuste koostöö küsimust 
kaubandusläbirääkimiste käigus eelkõige selle pärast, et komisjon on alustanud 
ambitsioonikaid kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi. Kuna soodusjuurdepääs tõenäoliselt 
suurendab kaubavooge nendest kolmandatest riikidest liidu turule, peab olema tagatud, et see 
ei tekita liikmesriigi turujärelevalveasutustele täiendavaid probleeme.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Komisjon peaks tagama, et 
kinnipidamine konfidentsiaalsuse sätetest, 
sealhulgas tootmis- ja ärisaladusest, ei 
takista avalikkusele hoiatuste andmist 
ohtlike toodete kohta, millel võib olla 
negatiivne mõju tervisele, isiku 
turvalisusele või keskkonna kvaliteedile.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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
turule toodud ja ELi turule sisenevate
toodete vastavust nõuetele, mille eesmärk 
on tagada inimeste tervise ja üldise 
ohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, 
tarbijakaitse, keskkonna, avaliku 
julgeoleku.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et turujärelevalve- ja tolliasutuste osa on tagada, et Euroopa Liidu turul 
ringleksid üksnes tooted, mis vastavad ELi õigusaktide nõuetele.

Muudatusettepanek 11

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, mis tehakse teatavaks 
kõigile liikmesriikidele. Liikmesriigid 
koostavad tulemuste kokkuvõtte ja 
avalikustavad selle. Komisjon hindab 
sellise tegevuse ja kontrolli järjekindlat 
rakendamist ja tõhusust ning vajaduse 
korral annab turujärelevalveasutustele 
soovitusi, et tagada järjekindel ja tõhus 
rakendamine kogu liidus.

Or. en
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Selgitus

Sellest ei ole küllalt, et liikmesriigid oma tegevuse kohta aru annavad – komisjon hindab 
saadud teabe põhjal nende tegevust ning annab vajadusel soovitusi, et tagada ELi 
turujärelevalve korra järjekindel ja tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik loob asjakohased 
mehhanismid tagamaks, et tema loodud või 
määratud turujärelevalveasutused jagaksid 
teavet, teeksid koostööd ja kooskõlastaksid 
oma tegevust nii omavahel kui ka 
ametiasutustega, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest liidu välispiiridel.

3. Iga liikmesriik loob asjakohased 
mehhanismid tagamaks, et tema loodud või 
määratud turujärelevalveasutused jagaksid 
teavet, teeksid koostööd ja kooskõlastaksid 
oma tegevust nii omavahel kui ka 
ametiasutustega, kes vastutavad toodete 
kontrolli eest liidu välispiiridel. Iga 
liikmesriik tagab, et tema määratud või 
asutatud turujärelevalveasutuste 
käsutuses on selle koostöö läbiviimiseks 
piisavad vahendid. Iga liikmesriik teavitab 
komisjoni nendest teabevahetuse ja 
koostöö mehhanismidest.

Or. en

Selgitus

Sellest ei ole küllalt, et liikmesriigid paluvad oma turujärelevalveasutustel sisse seada 
koostöömehhanismid – samuti tuleb tagada nende nõuetekohane rakendamine ja toimimine. 
Koostöömehhanismide sujuvaks toimimiseks tuleb turujärelevalveasutustele eraldada nende 
sisseseadmiseks asjakohased vahendid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Turujärelevalveasutused hoiatavad 
nende territooriumidel elavaid tarbijaid 
piisavalt vara toodete eest, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need kujutavad ohtu.
Nad teevad koostööd ettevõtjatega, et 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja
täiendab vajaduse korral. Programm 
hõlmab turujärelevalve korraldust ja 
sellega seotud meetmeid ning võtab liidu 
ühtlustamisõigusaktide ja määruse (EL) nr 
[…/…] [milles käsitletakse tarbijatele 
mõeldud kaupade ohutust] kohaldamisel 
arvesse ettevõtluse vajadusi üldiselt ning 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate omi ning selles pakutakse 
juhiseid ja abi. See peab sisaldama 
järgmist:

11. Iga liikmesriik koostab üldise 
turujärelevalveprogrammi ning vaatab selle 
vähemalt iga nelja aasta järel läbi ja
ajakohastab selles tehtud kustutamised.
Programm hõlmab turujärelevalve 
korraldust ja sellega seotud meetmeid ning 
võtab liidu ühtlustamisõigusaktide ja 
määruse (EL) nr […/…] [milles 
käsitletakse tarbijatele mõeldud kaupade 
ohutust] kohaldamisel arvesse ettevõtluse 
vajadusi üldiselt ning eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate omi ning 
selles pakutakse juhiseid ja abi. See peab 
sisaldama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik koostab valdkondlikud 
programmid ning vaatab need igal aastal 
läbi ja vajaduse korral täiendab neid.

2. Iga liikmesriik koostab valdkondlikud 
programmid ning vaatab need igal aastal 
läbi ja ajakohastab neis tehtud 
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Need programmid hõlmavad kõiki 
valdkondi, milles ametiasutused 
rakendavad turujärelevalve meetmeid.

kustutamised, võttes eelkõige arvesse liidu 
turule teatud kaupade suurenenud 
sissevoolu, mille on põhjustanud ELi 
kaubanduslepingute kohaldamine 
kolmandate riikidega. Need programmid 
hõlmavad kõiki valdkondi, milles 
ametiasutused rakendavad turujärelevalve 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kuna uute kaubanduslepingute jõustumine tõenäoliselt suurendab kaupade sissevoolu 
teatavatest kolmandatest riikidest, kelle tootjad ei pruugi veel olla tuttavad ELi 
õigusaktidega, peavad liikmesriigid valdkondlike turujärelevalve programmide loomisel 
eelkõige arvesse võtma nende tooteid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud 
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 
organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Kõik sellised 
lepingud peavad olema vastastikused ja 
sisaldama konfidentsiaalsussätteid, mis 
vastavad liidus kehtivatele.

4. RAPEXi tegevuses osalemine on avatud
ning seda soodustatakse
kandidaatriikidele, kolmandatele riikidele 
ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
kooskõlas liidu ja nende riikide või 
organisatsioonide vahel sõlmitud 
lepingutega ja nende raames. Pidades 
läbirääkimisi turulepääsu tingimuste üle, 
julgustab komisjon selliseid kolmandaid 
maid, kellega ta peab toodete liidu turule 
eelisjuurdepääsu üle läbirääkimisi, 
osalema RAPEXis ja võtab arvesse 
kolmandate riikide valmisolekut selles 
osaleda. Kõik sellised lepingud peavad 
olema vastastikused ja sisaldama 
konfidentsiaalsussätteid, mis vastavad 
liidus kehtivatele.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide ja kolmandate riikide turujärelevalveasutuste vaheline koostöö vahel on 
ülimalt oluline, kui liit võimaldab vabakaubanduslepingute raames kolmandatele riikidele 
soodustingimustel turulepääsu. Seetõttu ei peaks RAPEX mitte ainult olema kolmandatele 
riikidele avatud, vaid komisjon peaks julgustama neid riike osalema.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Euroopa Komisjon loob ja koordineerib 
üleeuroopalist vigastuste andmebaasi 
(IDB), et toetada turujärelevalve 
meetmete jõustamist asjaomaste asutuste 
poolt.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kaubanduse tulemusel muutuvad tarbijate ohutuse küsimused üha 
keerukamaks ja nendega on raske tegeleda. Üleeuroopalise vigastuste andmebaasi (IDB) 
loomine hõlbustab teabevahetust vigastuste kohta, muudab poliitika kujundamise tõhusamaks 
ja aitab jõustada turujärelevalve meetmeid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 b
Liikmesriikide poolt asutatud 
turujärelevalveasutused aitavad kaasa 
andmekogu loomisele ja edastavad 
korrapäraselt komisjonile vigastuste kohta 
andmed, mis on põhjalikud ja kooskõlas 
ühtlustatud metoodika ja 
klassifikatsiooniga.
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Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon palub 
turujärelevalveasutustel anda aru oma 
koostööalasest tegevusest. Juhul kui 
komisjon tuvastab olulisi puudujääke 
turujärelevalveasutuste pakutavas 
vastastikuse abis, võib ta anda soovitusi 
koostöö edasiseks parandamiseks.

Or. en

Selgitus

Sellest ei piisa, et luuakse nõuded vastastikuse abi tarbeks, komisjonil peab olema roll sellise 
vastastikust abi tõhususe hõlbustamisel ja jälgimisel, et vältida kaubanduse kaldumist 
liikmesriikidesse, kus turujärelevalve korda rakendatakse leebemal kujul.

Muudatusettepanek 20

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. Turujärelevalveasutusi julgustatakse 
koostööle 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

Selgitus

Koostöö kolmandate riikide turujärelevalveasutustega on oluline, et vähendada nõuetele 
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mittevastavate toodete hulka, mis Euroopa Liidu turule sisse tuuakse ja seal ringlusse 
lubatakse. Seetõttu tuleks koostööd soodustada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EMSF võib moodustada püsivaid või 
ajutisi allrühmi, mille hulka kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide rakendamiseks 
loodavad turujärelevalve halduskoostöö 
rühmad. Sellistes allrühmades võivad
vaatlejatena osaleda organisatsioonid, kes 
esindavad liidu tasandil tööstuse, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, tarbijate, 
laboratooriumide ja 
vastavushindamisasutuste huve.

6. EMSF võib moodustada püsivaid või 
ajutisi allrühmi, mille hulka kuuluvad liidu 
ühtlustamisõigusaktide rakendamiseks 
loodavad turujärelevalve halduskoostöö 
rühmad. Sellistes allrühmades peaksid
vaatlejatena osalema organisatsioonid, kes 
esindavad liidu tasandil tööstuse, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, tarbijate, 
laboratooriumide ja 
vastavushindamisasutuste huve ning nende 
arvamustega tuleks võimalusel arvestada.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, turujärelevalveasutuste 
koostöö parandamine, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 

Mitte hiljem kui [viis] aastat pärast 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon käesoleva määruse kohaldamist 
ning edastab hindamisaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Nimetatud 
aruandes hinnatakse, kas käesolev määrus 
on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige 
sellistes küsimustes nagu 
tooteohutuseeskirjade ja liidu 
ühtlustamisõigusaktide tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, tagades, et samasuguseid 
standardeid kohaldatakse kõigis Euroopa 
Liidu turule sisenemise punktides,
turujärelevalveasutuste koostöö 
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töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

parandamine liikmesriikide vahel kui ka 
kolmandate riikidega, eelkõige nendega, 
kellele on antud soodustingimustel 
juurdepääsuks liidu turule, liitu saabuvate 
toodete kontrolli tugevdamine ning 
inimeste tervise ja ohutuse üldiselt, 
töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijate, 
keskkonna, avaliku julgeoleku ja muude 
avalike huvide parem kaitse, võttes arvesse 
määruse mõju ettevõtlusele ning eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks panema erilist rõhku koostöö parandamisele liikmesriigi 
turujärelevalveasutuste ja selliste kolmandate riikide turujärelevalve asutustega, kellel on 
soodustatud juurdepääs ELi turule. Kuna sellele aspektile tuleks samuti pöörata erilist 
tähelepanu kaubandusläbirääkimistel, peaks komisjon andma oma aruandes hinnangu, kas ta 
selle eesmärgi osas saavutanud edu.


