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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 26 ja 114,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tooted, mis on kavandatud 
professionaalidele, kuid on seejärel 
liikunud tarbijaturule ja neid on müüdud 
tavatarbijatele, peaksid kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks määruse 
erinevate osade kohaldamisala ja 
valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide 
vahele tõmmata selge piir. Üldise 
tooteohutuse nõuet ja sellega seotud 

(8) Seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele 
mõeldud toodetega tuleks määruse
kohaldamisala ja valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktide vahele tõmmata 
selge piir. Seetõttu ei tohiks käesolevat 
määrust kohaldada toodetele, mille suhtes



PE514.880v02-00 4/34 AD\1003294ET.doc

ET

sätteid tuleks kohaldada kõigi tarbijatele 
mõeldud toodete suhtes, kuid ettevõtjate 
kohustusi ei tuleks kohaldada seal, kus
liidu ühtlustamisõigusaktid sisaldavad 
võrdväärseid kohustusi, näiteks liidu 
õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusakte, 
näiteks liidu õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2, 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et käesolev määrus oleks 
ettevõtjate konkreetsete kohustuste osas 
kooskõlas valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega, peaksid sätted, 
mis käsitlevad ettevõtjaid, nende volitatud 
esindajaid, importijaid ja levitajaid, 
põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ 
(toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta) sisalduvatel erisätetel.

(9) Selleks, et käesolev määrus oleks 
ettevõtjate konkreetsete kohustuste osas 
kooskõlas valdkondlike liidu 
ühtlustamisõigusaktidega, peaksid sätted, 
mis käsitlevad ettevõtjaid, nende volitatud 
esindajaid, importijaid ja levitajaid, 
põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ 
(toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta) sisalduvatel erisätetel. Sellest 
hoolimata ei peaks ühtlustatud õigusaktid 
kehtestama ettevõtetele asjatut 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki.

(10) Määruse reguleerimisala ei tohiks 
piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete 
müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka 
kaugmüüki, näiteks internetimüüki.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrust tuleks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mis kaubandusliku tegevuse 
käigus taas turustusahelasse sisenevad, 
välja arvatud selliste kasutatud toodete 
suhtes, mille puhul tarbija ei saa mõistlikult 
eeldada, et need vastaksid ajakohastele 
ohutusstandarditele, näiteks nagu 
antiikesemed.

(11) Määrust tuleks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mis kaubandusliku tegevuse 
käigus taas turustusahelasse sisenevad. 
Määrust ei tohiks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mille puhul tarbija ei saa 
mõistlikult eeldada, et need vastaksid 
ajakohastele ohutusstandarditele, või mis 
tulenevad eraisikute vahelistest 
tehingutest.

Selgitus

Eraisikute vahelised tehingud, näiteks garaaži müük, tuleks direktiivi reguleerimisalast selgelt 
välja jätta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad
mõistlikult eeldatavatel tingimustel
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
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lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.
Hinnates riske haavatavate tarbijate 
jaoks, tuleks võtta piisavalt arvesse 
ettenähtud ja sellistena tootja poolt toote 
ohutusjuhendis kirjeldatud rakendusi 
ning pereliikmete, teenuseosutajate või 
tööandjate jaoks kehtivaid järelevalve- või 
koolituskohustusi.

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkti d kohta)

Selgitus

Haavatava tarbija mõiste hõlmab paljusid erinevaid olukordi, mida tavapärased vastutuse 
tingimused ei hõlma. Seetõttu tuleks riske haavatavatele tarbijatele hinnata kooskõlas 
tõenäosusega, et nad toodet mõistlikult eeldatavatel tingimustel kasutavad.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 
arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi, materjale, 
koostisosi ja toote ja selle pakendi esitust 
ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi ja esitust ning 
samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad 
tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes 

(13) Toodete ohutuse hindamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, 
eelkõige nende omadusi, koostist ja esitust 
ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
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arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed.

Selgitus

Toote ohutuse hindamisel on keskne element toote koostis (koostisosa või koostisaine, 
tooraine).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse
kohaldamisel ohutuks lugeda toode, mis 
vastab valdkondlike liidu
ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mille 
eesmärk on inimeste tervise ja ohutuse 
kaitse.

(14) Selleks, et vältida ohutusnõuete 
kattumist ja vastuolusid muude liidu 
õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse
kohaldamisalast välja jätta toode, mille 
suhtes kohaldatakse valdkondlikke liidu
ühtlustamisõigusakte, mille eesmärk on 
inimeste tervise ja ohutuse kaitse.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Ühtlustatud ja 
ühtlustamata toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks 
ettevõtjatel tooteid käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Selleks, et soodustada ohutute 
toodete turule toomist, võivad ettevõtted, 
eriti VKEd käesolevas määruses 
kehtestatud nõuetest kinnipidamiseks 
moodustada konsortsiume, et tagada 
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toodete ohutusnõuete tulemuslik ja 
kvaliteetne täitmine ning vähendada 
üksikettevõte kulusid ja 
bürokraatiakoormust.

Muudatusettepanek 12

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 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

(20) Toote identifitseerimise tagamine ja 
toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab 
kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike 
toodete suhtes mõjusaid 
parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud 
tagasinõudmine. Toote identifitseerimine ja 
jälgitavus tootja jaoks võib tagada, et 
tarbijad ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete 
puhul täpse teabe. 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 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

Selgitus

Tarbijate eraelu puutumatuse kaitsmiseks tuleks tagada, et toote jälgitavus on ainult tootjate 
jaoks ja selliste olukordade puhuks, mil võib olla vajalik tooted tagasi nõuda.
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Muudatusettepanek 13

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 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

(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
või 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 kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 8 ja 10 kohta)

Selgitus

Kui väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress peaks imporditaval tootel näha olema, oleks 
see teave importija konkurentidele ja äriklientidele teada, mille tagajärjel saaksid viimased 
tulevikus vastavast importijast mööda minna ja hankida otse ELi-väliselt tootjalt. See 
heidutaks VKEsid importimast ja tooks kaasa konkurentsi olulisel määral kahjustamise. 
Seetõttu soovitatakse lisada kõnealune teave tehnilistesse dokumentidesse.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Juba kasutuses olevaid jälgitavuse 
süsteeme ja tuvastamise menetlusi tuleb 
tõhusalt jõustada ja parandada. Seetõttu 
on vaja hinnata olemasoleva tehnoloogia
kasutamist, et tagada paremad tulemused 
ja ettevõtete väiksem koormus. Käesoleva 
määruse üks eesmärke on ettevõtetele ja 
toodetele kehtestatud jälgitavuse 
süsteemide pidev parandamine.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesolevat määrust toetavate Euroopa 
standardite taotlemise ning nende suhtes 
ametlike vastuväidete esitamise menetlused 
tuleks sätestada käesolevas määruses ning 
need tuleks ühtlustada määrusega (EL) nr 
1025/2012. Selleks, et tagada Euroopa 
standardite üldine järjepidevus, tuleks 
pärast konsulteerimist liikmesriikide 
ekspertidega tarbijatele mõeldud toodete 
ohutuse valdkonnas Euroopa standardite
taotlused ja vastuväited standarditele 
esitada käesoleva määrusega loodavale 
komiteele,

(24) Käesolevat määrust toetavate Euroopa 
standardite taotlemise ning nende suhtes 
ametlike vastuväidete esitamise menetlused 
tuleks sätestada käesolevas määruses ning
need tuleks ühtlustada määrusega (EL) nr 
1025/2012. Selleks, et tagada Euroopa 
standardite üldine järjepidevus, tuleks 
pärast konsulteerimist liikmesriikide 
ekspertidega tarbijatele mõeldud toodete 
ohutuse valdkonnas ja asjaomaste 
sidusrühmadega Euroopa standardite 
taotlused ja vastuväited standarditele 
esitada käesoleva määrusega loodavale 
komiteele,

(Vt muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta.)

Selgitus

Komisjon peaks võtma uute Euroopa ohutusstandardite sisu määratlemisel asjakohasel moel 
arvesse sidusrühmade seisukohti, tagamaks, et need standardid oleksid asjakohased, 
proportsionaalsed ja tõhusad.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused järgmistes 
valdkondades: vabastamine kohustusest 
teatada tuurjärelevalveasutustele ohtlikest 
toodetest, jälgitavussüsteemi jaoks vajaliku 
andmekandja tüüp ja selle paigutus tootele, 
standardimistaotlused Euroopa 
standardiorganisatsioonidele ja otsused 
Euroopa standarditele vastuväidete 
esitamiseks. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(27) Selleks, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused järgmistes 
valdkondades: vabastamine kohustusest 
teatada tuurjärelevalveasutustele ohtlikest 
toodetest, jälgitavussüsteemi jaoks vajaliku 
andmekandja tüüp ja selle paigutus tootele 
ja otsused Euroopa standarditele 
vastuväidete esitamiseks. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

(Vt muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta.)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi tarbijatele mõeldud toodete Euroopa ohutusstandardeid tuleks 
käsitleda põhiõigusakti täiendavatena, lisades Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohased mitteolulised elemendid. Arvestades artikli 4 üldist iseloomu, peaks Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul olema võimalik tühistada komisjoni volitused kehtestada uusi 
standardeid või esitada nende volituste andmise suhtes vastuväiteid. Seetõttu oleks kohane 
võtta vastavad volitused vastu delegeeritud õigusakti abil.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tarbijad võivad neid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt 
kasutada, isegi kui need ei ole ette nähtud 
tarbijatele;

(b) mõistlikult eeldatavate tingimuste 
korral on tõenäoline, et tarbijad neid 
kasutavad, isegi kui need ei ole turule 
laskmisel ette nähtud tarbijatele;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek puudutab eelkõige saksakeelset versiooni, mis tuleb ümber 
sõnastada selleks, et täpsustada, et ettepaneku artikli 2 lõike 1 punkti b eesmärk on üksnes 
tagada, et määrust kohaldatakse ka toodete suhtes, mida tarbijad võivad mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt kasutada. Muudatusettepaneku mõte ja eesmärk ei 
ole koostada õigusnorme, mille kohaselt tarbijad tooteid mittenõuetekohaselt kasutaks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mida tuleb enne kasutamist 
parandada või uuendada, kui need tooted 
on sellisena turul kättesaadavaks tehtud.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mida tuleb enne kasutamist 
parandada või uuendada, kui need tooted 
on sellisena turul kättesaadavaks tehtud. 
Käesolevat määrust ei kohaldata 
eraisikute vaheliste tehingute suhtes.

Selgitus

Eraisikute vahelised tehingud, näiteks garaažimüügid, tuleks direktiivi reguleerimisalast 
selgelt välja jätta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 

4. Käesolevat määrust ei kohaldata toodete 
suhtes, mille suhtes kohaldatakse liidu 
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liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

ühtlustamisõigusaktides või nende alusel 
kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus-, hooldus-, 
koolitus- ja järelevalvenõudeid, ei põhjusta 
ohtu või põhjustab toote kasutusele 
vastavalt minimaalset ohtu, ning mida 
loetakse aktsepteeritavaks ning inimeste 
tervise ja ohutuse kaitse kõrgele tasemele 
vastavaks;

Selgitus

Toote ohutust hinnates tuleks võtta piisavalt arvesse pereliikmete, teenuseosutajate või 
tööandjate jaoks kehtivaid järelevalve- või koolituskohustusi.

Muudatusettepanek 21

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

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus- ja
hooldusnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

(1) „ohutu toode” – iga toode, mis tavaliste 
või mõistlikult eeldatavate 
kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad 
kasutusaega ning vajaduse korral 
kasutuselevõtmis-, seadistus-, hooldus- ja
kõrvaldamisnõudeid, ei põhjusta ohtu või 
põhjustab toote kasutusele vastavalt 
minimaalset ohtu, ning mida loetakse 
aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks;

Selgitus

Toote kasutamisaja lõppedes peab toote äraviskamine olema tarbija jaoks ohutu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „levitaja” – tarneahelas osalev füüsiline 
või juriidiline isik (välja arvatud tootja või 
importija), kes teeb toote turul 
kättesaadavaks;

(7) „levitaja” – tarneahelas osalev vastutav 
füüsiline või juriidiline isik (välja arvatud 
tootja või importija), kes teeb toote turul 
kättesaadavaks; see ei hõlma eraisikute 
vahelisi tehinguid, kus tegemist ei ole 
äritegevusega;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettevõtjad lasevad liidu turule või teevad 
liidu turul kättesaadavaks ainult ohutud 
tooted.

Ettevõtjad lasevad liidu turule või teevad 
liidu siseturul kättesaadavaks ainult ohutud 
tooted.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohutuse eeldus Üldiste ohutusnõuete järgimise eeldus

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ohtude osas, mis on hõlmatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks sätestatud nõuetega – juhul, kui 
toode vastab nimetatud nõuetele;

välja jäetud

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt sätestatud nõuded, kuid mis on 
hõlmatud Euroopa standarditega – juhul, 
kui toode vastab asjakohastele Euroopa 

(b) ohtude osas, mis on hõlmatud Euroopa 
standarditega, juhul kui toode vastab 
asjakohastele Euroopa standarditele või 
nende osadele, mille viited on avaldatud 
Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas 
artiklitega 16 ja 17;
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standarditele või nende osadele, mille 
viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas artiklitega 16 ja 17;

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis a nimetatud liidu 
ühtlustamisõigusaktides või nende 
kohaselt sätestatud nõuded ja ka punktis b 
nimetatud Euroopa standardid, kuid mis on 
hõlmatud selle liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud tervise- ja ohutusnõuetega, kus 
toode on turul kättesaadavaks tehtud –
juhul, kui toode vastab nimetatud riiklikele 
nõuetele.

(c) ohtude osas, mille kohta puuduvad 
punktis b nimetatud Euroopa standardid, 
kuid mis on hõlmatud selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuetega, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud – juhul, kui toode 
vastab nimetatud riiklikele nõuetele.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei peaks kohaldama ühtlustatud toodete suhtes, vältimaks kattumist ja ülemäärasust, 
kuna I peatüki peamiseid elemente hõlmavad juba ühtlustamisõigusaktid. Selge vahetegemine 
tarbijatele mõeldud ühtlustatud ja ühtlustamata toodete vahel lihtsustaks toote-eeskirjade 
täitmist ettevõtjate jaoks ning nende jõustamist järelevalveasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning hooldamisjuhendid;

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus-, hooldamis- ning
kõrvaldamisjuhendid;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning hooldamisjuhendid;

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis-, lahtivõtmis-
ja vajaduse korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;

Selgitus

Tooted peaksid olema ohutud ka nende hävitamise etapis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;

(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, kes 
võivad toodet mõistlikult eeldatavatel 
tingimustel kasutada;

(vt sama autori muudatusettepanekuid põhjenduse 13 ning artikli 16 lõike 2a (uus) kohta)

Selgitus

Haavatava tarbija mõiste hõlmab paljusid erinevaid olukordi, mida tavapärased vastutuse
tingimused ei hõlma. Seetõttu tuleks riske haavatavatele tarbijatele hinnata kooskõlas 
tõenäosusega, et nad toodet mõistlikult eeldatavatel tingimustel kasutavad. Käesolev 
muudatusettepanek sisaldub ka sama autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 16 
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lõike 2 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehnika ja tehnoloogia tase; välja jäetud

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 6 lõigete 1, 1 a (uus) ja 2 kohta.)

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi tehnika ja tehnoloogia taset on oluline arvesse võtta, ei tohiks see 
olla esimene arvessevõetav kriteerium. Tehnika uusima tasemega saavutatakse üldjuhul 
kõrgem ohutuse tase. Madalama ohutustasemega toodete olemasolu ei ole siiski piisav 
põhjus, et pidada toodet ohtlikuks. Käesolev muudatusettepanek sisaldub ka sama autori 
väljapakutud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

välja jäetud

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

See kriteerium näib suvaline ja loob ettevõtjate jaoks õiguslikku ebakindlust, kuna nad 
peavad tegema kindlaks, mis on iga toote puhul „tarbija põhjendatud ootused”, teadmata 
mingigi kindluseta, kas turujärelevalveasutused ei tõlgenda ehk seda kontseptsiooni teisiti. 
Käesolev muudatusettepanek sisaldub ka sama autori väljapakutud muudatusettepanekus 
artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 33
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) tehnika ja tehnoloogia tase.

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi tehnika ja tehnoloogia taset on oluline arvesse võtta, ei tohiks see 
olla esimene arvessevõetav kriteerium. Tehnika uusima tasemega saavutatakse üldjuhul 
kõrgem ohutuse tase. Toodet võib siiski pidada ohutuks ka juhul, kui turul on saadaval ka 
veelgi kõrgemate ohutusstandarditega tooteid. Käesolev muudatusettepanek sisaldub ka sama 
autori väljapakutud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja tagab oma toodete 
turulelaskmisel, et need on projekteeritud 
ja toodetud kooskõlas artiklis 4 sätestatud 
üldise ohutusnõudega.

1. Tootja tagab oma toodete 
turulelaskmisel ja ka kaugmüügi korral, et 
need on projekteeritud ja toodetud 
kooskõlas artiklis 4 sätestatud üldise 
ohutusnõudega.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui tootja ei lase toodet turule, siis 
tootja nimi, registreeritud kaubanimi või 
registreeritud kaubamärk ja 
kontaktaadress, millel saab temaga 
ühendust võtta.
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Selgitus

Kui väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress peaks imporditaval tootel näha olema, oleks 
see teave importija konkurentidele ja äriklientidele teada, mille tagajärjel saaksid viimased 
tulevikus vastavast importijast mööda minna ja hankida otse ELi-väliselt tootjalt. See 
heidutaks VKEsid importimast ja tooks kaasa konkurentsi olulisel määral kahjustamise. 
Seetõttu soovitatakse lisada kõnealune teave tehnilistesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või tootega 
kaasas olevasse dokumenti. Tootjaga 
ühenduse võtmiseks tuleb märkida 
üksainus aadress.

7. Kui tootja laseb toote turule, märgib ta
oma nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi, millel saab tootjaga 
ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile, tootega kaasas 
olevasse dokumenti või veebilehele, mis on 
tootel või selle pakendil või tootega kaasas 
olevas dokumendis selgelt märgitud.
Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb 
märkida üksainus aadress.

(Vt muudatusettepanekut artikli 10 lõike 3 kohta.)

Selgitus

Eriti väikeste toodete puhul (näiteks sokid) ja toodete puhul, mida ei pruugita müüa eraldi 
üksikesemetena (näiteks golfipallid), tekitavad kavandatavad kohustused suuri lisakulusid, 
kuna teavet tuleks esitada eraldi dokumentides. Veebilehe lisamine lisateabe saamiseks oleks 
kulutõhusam ja keskkonnahoidlikum.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
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mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta. Ohutusteave 
võimaldab tarbijal hinnata tootega 
kaasnevaid ohte toote tavapärase või 
mõistlikult prognoositava kasutusaja 
jooksul, juhul kui sellised ohud pole ilma 
piisava hoiatuseta ilmselged.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

Tootja tagab, et tema tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles või visuaalses vormis, 
mille on kindlaks määranud liikmesriik, 
kus toode kättesaadavaks tehakse, välja 
arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada 
ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Selgitus

Tõlked kõigisse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada pildiridade või 
piktogrammidega. Sellised uuenduslikud lahendused on head ja atraktiivsed alternatiivid 
teatud toodete juhistes kasutatavale tehnilisele terminoloogiale.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
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viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vastavalt vajadusele kõrvaldab toote või 
nõuab selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 10 lõike 7 ja artikli 11 lõike 5 kohta)

Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Hoiatused, mis määravad otsuse osta 
toode, näiteks need, mis täpsustavad 
kasutajate minimaalse või maksimaalse 
vanuse või kehakaalu, ja teised tähtsad 
hoiatused on tarbijapakendil nähtavad või 
muul viisil tarbijale enne ostmist selgelt 
näha, sealhulgas juhul, kui ost 
sooritatakse interneti teel.

Selgitus

Tarbijateavet tuleb tõhustada, eriti seoses internetis toimuva müügiga, mille puhul tarbijatel 
on raske kontrollida toodet käsitlevat eriteavet ja toote pakendit.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
tootega kaasas olevasse dokumenti. Ta 
tagab, et ükski lisasilt ei varja tootja 
märgisel esitatud teavet.

3. Importija märgib oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi, millel saab 
importijaga ühendust võtta, kas tootele 
või, kui see ei ole võimalik, siis pakendile 
või tootega kaasas olevasse dokumenti või 
veebilehele, mis on tootel või selle 
pakendil või tootega kaasas olevas 
dokumendis selgelt märgitud. Ta tagab, et 
ükski lisasilt ei varja tootja märgisel 
esitatud teavet.

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 8 lõike 7 kohta)

Selgitus

Eriti väikeste toodete puhul (näiteks sokid) ja toodete puhul, mida ei pruugita müüa eraldi 
üksikesemetena (näiteks golfipallid), tekitavad kavandatavad kohustused suuri lisakulusid, 
kuna teavet tuleks esitada eraldi dokumentides. Veebilehe lisamine lisateabe saamiseks oleks 
kulutõhusam ja keskkonnahoidlikum.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse, välja arvatud 
juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult 
ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste 
juhendite ja ohutusteabeta.

Importija tagab, et tootele on lisatud 
juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti 
mõistetavas keeles või visuaalses vormis, 
mille on kindlaks määranud liikmesriik, 
kus toode kättesaadavaks tehakse, välja 
arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada 
ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma 
selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Selgitus

Tõlked kõigisse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada pildiridade või 
piktogrammidega. Sellised uuenduslikud lahendused on head ja atraktiivsed alternatiivid 
teatud toodete juhistes kasutatavale tehnilisele terminoloogiale.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab 
selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, 
teavitab ta sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importija, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turule 
lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul 
viisil käesolevale määrusele, võtab 
viivitamatult vajaliku parandusmeetme 
toote nõuetega vastavusse viimiseks või 
vastavalt vajadusele kõrvaldab toote või 
nõuab selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, 
kus ta on toote kättesaadavaks teinud, 
esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 9 ja artikli 11 lõike 5 kohta)

Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas tootja ja importija 
on täitnud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 
lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollib levitaja, kas toode kannab 
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6
ja 7 ning artikli 10 lõikes 3 nõutavaid 
märgiseid ning kas sellele on lisatud 
artikli 8 lõikes 8 ja artikli 10 lõikes 4
osutatud teave.



AD\1003294ET.doc 25/34 PE514.880v02-00

ET

Selgitus

Muudetud sõnastus väldib ohtu, et kohustusi tõlgendatakse nii, et levitaja peab hindama (nt 
toote katsetamise teel) tootja või importija esitatud teabe õigsust. Levitajate ülesanne on 
ainult kontrollida, et määruses sätestatud vajalik ja nõutav teave on olemas.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vajaduse 
korral võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust 
uskuda, et toode, mille ta on turul 
kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas
(olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 
7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuetega, tagab, et vastavalt 
vajadusele võetakse vajalikud 
parandusmeetmed toote nõuetega 
vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või 
tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole 
ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas 
tootjat või importijat (olenevalt 
asjaoludest) ning samuti nende 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta 
on toote kättesaadavaks teinud, esitades 
eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 9 ja artikli 10 lõike 7 kohta)

Selgitus

Sõnastus „vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, kuna seda võidakse mõista täiendava 
tingimusena parandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Levitajad teevad turul 
kättesaadavaks üksnes tooted, mis on 
varustatud ohutusjuhendi ja -teabega 
kõikides selle riigi ametlikes keeltes, kus 
nad toote turule lasevad, järgides 
asjaomase liikmesriigi kehtestatud 
tingimusi.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

1. Kohustust teavitada 
turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, 
artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 
lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on täielikult kontrolli all 
ja toode ei ohusta enam inimeste tervist 
ega turvalisust;

(b) tootja, importija või levitaja võivad 
tõendada, et oht on võetud tõhusalt
kontrolli alla, et vältida kõikvõimalikke 
ohte inimeste tervisele ja turvalisusele;

Selgitus

Ohu täielikku kontrolli on praktikas võimatu saavutada. Seetõttu tuleks sõnastust kohandada, 
et tagada ettevõtjate jaoks õiguskindlus.

Muudatusettepanek 49
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote ohtlikkuse põhjus on selline, 
millest teadmine ei kujuta endast 
kasulikku teavet ei asutustele ega 
avalikkusele.

välja jäetud

Selgitus

Esiteks ei pruugi ohtlikkuse põhjus teada olla. Teiseks, juhul kui ohtlikkuse põhjus on teada, 
võib ettevõtjal olla raske otsustada, kas see pakub avalikku huvi. Selline kohustuslik tingimus 
looks õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjonile antakse artikli 20 
kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles määratakse kindlaks 
käesoleva määruse artiklite 8, 10, 11 ja 14 
nõuded, mille täitmisest võidakse 
kasutatud toodete levitajad vabastada, 
võttes aluseks nende toodete madala 
riskitaseme või selliste väikeettevõtjate 
majandustegevusele tekitatava liigse 
koormuse.

Selgitus

Väikesed kasutatud kaupu müüvad kauplused peaksid olema teatavatest levitajatele 
kehtestatud nõuetest vabastatud nende majandustegevusele tekitatava liigse koormuse või 
nõuete täitmise võimatuse tõttu. Komisjon peaks hindama kriteeriumeid (käive, suurus, maht, 
toodete liik), mille põhjal tuleks selliseid vabastusi teha, ja esitama nende kohta ettepaneku 
delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek 51
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kui ettevõtjad esitavad lõikes 1 
osutatud teabe, käsitlevad 
turujärelevalveasutused seda 
konfidentsiaalsena.

Selgitus

Paljude levitajate ja hulgimüüjate jaoks on see ärisaladus, kellelt nad hangivad ja kellele 
tarnivad. Seetõttu on vaja nende tarnijate identiteeti kaitsta. Ettevõtjate esitatud teavet 
peaksid kasutama ainult turujärelevalveasutused ning ärisaladuse alla kuuluvat teavet ei 
tohiks olla võimalik üldiselt avaldada ja see ei tohiks sattuda konkurentide kätte.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete jälgitavus Selliste toodete jälgitavus, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu

Selgitus

Jälgitavussüsteem peaks hõlmama ainult teatavaid tooted ja tootekategooriaid, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 

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

tervisele või ohutusele, ning vajaduse 
korral pärast asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist võib komisjon nõuda, et 
ettevõtjad, kes selliseid tooteid turule 
lasevad ja turul kättesaadavaks teevad, 
looksid toodete jälgitavuse süsteemi või 
liituksid juba olemasoleva süsteemiga.

Selgitus

Enne uute jälgitavusnõuete kehtestamist peaks komisjon konsulteerima asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu ettevõtjate ja tarbijate organisatsioonid, et kasutada ära nende 
teadmisi ja võtta arvesse selliste nõuete praktilist mõju.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Teatavate toodete, tootekategooriate või 
-rühmade puhul, mis oma iseloomulike 
omaduste või levitamise või kasutamise 
iseloomulike tingimuste tõttu võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, võib komisjon 
nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid 
turule lasevad ja turul kättesaadavaks 
teevad, looksid tootjate jaoks toodete 
jälgitavuse süsteemi või liituksid juba 
olemasoleva süsteemiga.

Selgitus

Tarbijate eraelu puutumatuse kaitsmiseks tuleks tagada, et toote jälgitavus on ainult tootjate 
jaoks ja selliste olukordade puhuks, mil võib olla vajalik tooted tagasi nõuda.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Jälgitavussüsteem hõlmab andmete 
elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis 
võimaldab tooteid ja tarneahelas osalevaid 
ettevõtjaid identifitseerida, ning samuti
sellistele andmetele ligipääsu 
võimaldavaid asjakohaseid vahendeid 
tootel, selle pakendil või tootega kaasas
olevatel dokumentidel.

Selgitus

RFID-tehnoloogia või tootele paigutatavad andmekandjad ei ole ainus võimalus tagada toote 
ohutusteabe kättesaadavaks tegemine. On olemas muid soodsamaid võimalusi, näiteks 
individuaalne tootekood, mida saab seostada ettevõtja hallataval veebisaidil oleva teabega. 
Direktiiv ei peaks ette kirjutama tehnoloogilist lahendust, vaid laskma ettevõtjatel ise valiku 
teha, eeldusel et ohutusnõuded on täidetud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määratakse kindlaks andmed, mida 
ettevõtjad peavad koguma ja säilitama 
lõikes 2 nimetatud jälgitavussüsteemi 
vahendusel.

(b) määratakse kindlaks andmed, mida 
ettevõtjad peavad koguma ja säilitama 
lõikes 2 nimetatud jälgitavussüsteemi 
vahendusel ning mis on vajalikud toote 
ohutuse tagamiseks.

Selgitus

Tarbijate eraelu puutumatuse kaitsmiseks tuleks rangelt tagada, et kogutavad ja säilitatavad 
andmed on vajalikud üksnes toote ohutuse kindlustamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 
tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Komisjon
määrab kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

Komisjon võib esitada ühele või mitmele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
taotluse koostada või teha kindlaks 
Euroopa standard, mille eesmärk on 
tagada, et sellise standardi või selle 
osadega kooskõlas olevad tooted vastavad 
artiklis 4 sätestatud nõuetele. Võttes 
vastavalt olukorrale arvesse 
sidusrühmade seisukohti, määrab
komisjon kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 24 kohta)

Selgitus

Komisjon peaks võtma uute Euroopa ohutusstandardite sisu määratlemisel asjakohasel moel 
arvesse sidusrühmade seisukohti, tagamaks, et need standardid oleksid asjakohased, 
proportsionaalsed ja tõhusad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu rakendusotsusega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud 
taotluse vastu delegeeritud õigusakti abil 
kooskõlas artikliga 20.

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 27 kohta)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi tarbijatele mõeldud toodete Euroopa ohutusstandardeid tuleks 
käsitleda põhiõigusakti täiendavatena, lisades Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohased mitteolulised elemendid. Arvestades artikli 4 väga üldist iseloomu, peaks Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul olema võimalik tühistada komisjonile uute standardite 
kehtestamiseks antud volitused ja neile vastuväiteid esitada. Seetõttu oleks kohane võtta 
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vastavad volitused vastu delegeeritud õigusakti abil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Karistused
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.
2. Lõikes 1 nimetatud karistuste puhul 
võetakse arvesse ettevõtete suurust ja 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate olukorda. Karistusi võib 
suurendada, kui asjaomane ettevõtja on 
varem toime pannud sarnase rikkumise, 
ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse 
rakendada kriminaalkaristust.

(vt määruse 2013/0048(COD) artiklit 31)

Selgitus

Tooteohutuse eeskirjade rikkumiste eest rakendatavad karistused peaksid olema kõigi toodete 
puhul (ühtlustatud, ühtlustamata, tarbijatele mõeldud ja professionaalidele mõeldud tooted) 
samad ning kehtima ka näiteks keskkonnanormide mittetäitmise puhul. Seetõttu tuleks 
karistusi käsitlevaid reegleid kehtestada ainult turujärelevalve määruses.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
alates [sisesta kuupäev – käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev] volitused 
võtta vastu artikli 13 lõikes 3 ja artikli 15 
lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktide.

2. Komisjonile antakse viieks aastaks
alates [sisesta kuupäev – käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev] volitused 
võtta vastu artikli 13 lõikes 3 ja artikli 15 
lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktide.
Komisjon koostab volituste delegeerimise 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi sama pikaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [viis] aastat pärast määruse 
kohaldamise alguskuupäeva hindab 
komisjon selle kohaldamist ja esitab 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes hinnatakse, kas 
määrus on täitnud oma eesmärgid, eelkõige 
seoses tarbijate parema kaitsega ohtlike 
toodete eest, võttes arvesse selle mõju 
ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Hiljemalt [viis] aastat pärast määruse 
kohaldamise alguskuupäeva ja iga viie 
aasta järel pärast esimese aruande 
esitamist hindab komisjon selle 
kohaldamist ja esitab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Aruandes hinnatakse, kas määrus on 
täitnud oma eesmärgid, eelkõige seoses 
tarbijate parema kaitsega ohtlike toodete 
eest käesoleva määruse artikli 4 
tähenduses, võttes arvesse selle mõju 
ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Selles 
aruandes hinnatakse ka määruse (EL) nr 
1025/2012 mõju käesoleva määruse 
reguleerimisalale.
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