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Muudatusettepanek 22
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

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

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann

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. Määrust ei tuleks seetõttu
kohaldada toodete suhtes, mis kuuluvad
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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.

liidu ühtlustamisõigusaktide 
reguleerimisalasse, näiteks liidu 
õigusaktid kosmeetikatoodete, 
mänguasjade, elektriliste seadmete või 
ehitusmaterjalide kohta.

Or. en

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

Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldata ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 25
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

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 internetis toimuvat 
müüki.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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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. 
Seda ei tohiks kohaldada kasutatud 
toodete suhtes, mille puhul tarbija ei saa 
mõistlikult eeldada, et need vastaksid 
ajakohastele ohutusstandarditele või mis 
tulenevad eraisikute vahelistest 
tehingutest.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27
Jürgen Creutzmann

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 
tõenäoliselt neid tooteid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. 
Haavatavaid tarbijaid puudutavate ohtude 
hindamisel tuleks vajalikku tähelepanu 
pöörata toodetele, mida tootja on sellisena 
ette näinud ja toote ohutusjuhendis
kirjeldanud, ning pereliikmetel, 
teenuseosutajatel või tööandjatel lasuvale 
vastutusele ja järelevalve- või 
koolituskohustustele.

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

Selgitus

Haavatavate tarbijate mõiste hõlmab väga erinevaid olukordi, mis jäävad väljapoole 
tavapäraseid vastutustingimusi. Haavatavaid tarbijaid puudutavaid ohte tuleks seetõttu 
hinnata selle alusel, kui tõenäoliselt nad toodet mõistlikult eeldatavate tingimuste korral 
kasutavad. 

Muudatusettepanek 28
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, koostist ja esitust 
ning samuti tarbijate kategooriaid, kes 
võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, 
võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige 
lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. 
Hindamisel järgitakse nõuetekohaselt 
ettevaatuspõhimõtet.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte on tarbijakaitse tugisammas. See on käesolevast tekstist välja jäetud, 
kuigi see sisaldus üldise tooteohutuse direktiivis (põhjendus 1, artikli 8 lõige 2). Sellega 
antakse seadusandjale ja turujärelevalveasutustele vahend, millega toode turult kõrvaldada, 
kui esineb kahtlusi, et toode on ohtlik. Seda on siiani edukalt kasutatud ja sellega on ära 
hoitud vigastusi.

Muudatusettepanek 29
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jürgen Creutzmann

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 
reguleerimisalast jätta välja toode, mille 
suhtes kohaldatakse valdkondlikke liidu 
ühtlustamisõigusakte, mille eesmärk on 
inimeste tervise ja ohutuse kaitse.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldata ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 31
Amelia Andersdotter
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Selgitus

Tarbijate privaatsuse kaitsmiseks tuleks tagada, et toode oleks jälgitav üksnes tootja jaoks ja 
juhuks, kui toode tuleks tagasi võtta.

Muudatusettepanek 32
Jürgen Creutzmann
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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.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 8 ja 10 kohta)

Selgitus

Kui ELi mittekuuluva riigi päritolu tootja nimi ja aadress peavad olema imporditud tootel 
nähtavad, võib see teave importija konkurentidele või äriklientidele teatavaks saada, mille 
tulemusena võivad nad sellest konkreetsest importijast tulevikus mööda minna ja osta toodet 
otse ELi mittekuuluva riigi päritolu tootjalt. See pärsiks VKEsid importimisel ja tooks kaasa 
olulisi konkurentsimoonutusi. Seetõttu soovitatakse see teave lisada tehnilisse 
dokumentatsiooni.
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Muudatusettepanek 33
Eija-Riitta Korhola

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 7 väljajätmise kohta (päritoluriik)

Muudatusettepanek 34
Jürgen Creutzmann

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 

välja jäetud
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turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või 
mitmepoolse koostöö raames võtta 
ühendust päritoluriigi asutustega 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 7 kohta)

Selgitus

Nõuet näidata toodetel nende päritolu ei ole käsitletud mõjuhinnangus, ka ei sisaldu see uues 
õigusraamistikus. Sellega ei parandataks tarbijate ohutust ega toote jälgitavust, mis on juba 
tagatud muude vahenditega ühtlustatud õigusaktides ja tooteohutuse määruses. See eksitaks 
samuti keerukat ülemaailmset tarneahelat läbivate toodete tarbijaid. Lisaks oleks selle 
rakendamine kulukas ettevõtjatele ja ametiasutustele.

Muudatusettepanek 35
Markus Pieper, Herbert Reul

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.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Viide päritolule jälgitavuse eesmärgil on mittevajalik ja liigne ning see ei too tarbijatele 
mingit lisakasu, kuna tootja nimi ja aadress tuleb igal juhul märkida.

Muudatusettepanek 36
Jürgen Creutzmann

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 Euroopa standardite 
taotlused ja vastuväited standarditele 
esitada käesoleva määrusega loodavale 
komiteele ja asjaomastele 
sidusrühmadele.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta)

Selgitus

Komisjon peaks uute Euroopa ohutusstandardite sisu väljatöötamisel vajadusel arvesse 
võtma sidusrühmade seisukohti, et standardid oleksid asjakohased, proportsionaalsed ja 
tulemuslikud.

Muudatusettepanek 37
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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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.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 16 lõike 1 kohta)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi tarbekaupade Euroopa ohutusstandardeid tuleks käsitleda 
põhiõigusakti täiendavatena, lisades sellesse vähemolulisi sätteid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290. Kuna artikkel 4 on väga üldist laadi, peaks Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul olema võimalus komisjoni uusi standardeid käsitlev taotlus tagasi 
võtta või selle vastu vastuväiteid esitada. Taotlus tuleks seetõttu vastu võtta delegeeritud 
õigusakti kaudu.

Muudatusettepanek 38
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tarbijad võivad neid mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt 

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

kasutada, isegi kui need turule lastes ei 
olnud ette nähtud tarbijatele;

Or. de

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 39
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbijad puutuvad nendega kokku 
neile osutatavate teenuste käigus.

(c) neid pakutakse tarbijatele teenuse 
osutamise käigus, sõltumata sellest, kas 
tarbija ise toodet kasutab või mitte.

Or. en

Selgitus

Sõna „kokku puutuma” ei ole antud kontekstis väga selge.

Muudatusettepanek 40
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
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eraisikute vaheliste tehingute suhtes.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 41
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse II–IV peatükki ei kohaldata 
toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse 
liidu ühtlustamisõigusaktides või nende 
alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on 
mõeldud inimeste tervise ja ohutuse 
kaitseks.

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

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 5 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldada ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 42
Sajjad Karim

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.

Or. en

Selgitus

Määruse üheks eesmärgiks on lihtsustamine. Seda ei saavutata, kui uues ettepanekus 
sätestatakse dubleerivalt meetmed, mis sisalduvad juba olemasolevates 
ühtlustamisõigusaktides, kus nähakse ette toodete konkreetsemad ohutusnõuded. Komisjoni 
selline lähenemine toob kaasa selle, et ei teata, mida kohaldada ning see suurendab 
ettevõtjate kulusid.

Muudatusettepanek 43
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 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;

Or. en

Selgitus

Toote ohutuse hindamisel tuleks vajalikku tähelepanu pöörata pereliikmetel, teenuseosutajatel 
või tööandjatel lasuvale vastutusele ja järelevalve- või koolituskohustustele.

Muudatusettepanek 44
Amelia Andersdotter
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 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;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jean-Pierre Audy

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 
ELi siseturul kättesaadavaks ainult ohutud 
tooted.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutuse eeldus Üldiste ohutusnõuete järgimise eeldus

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 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

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldada ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 48
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 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 
standarditele või nende osadele, mille 
viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas artiklitega 16 ja 17;

(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;

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)
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Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldada ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 49
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 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 või 
nende kohaselt sätestatud nõuded, kuid 
mis on hõlmatud selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuetega, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud – juhul, kui toode 
vastab nimetatud riiklikele nõuetele.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artiklite 2 ja 6 kohta)

Selgitus

Määrust ei tuleks kohaldada ühtlustatud kaupade suhtes, et vältida kattumisi ja liigsusi, kuna 
ühtlustamisõigusaktid katavad juba I peatüki põhielemente. Ühtlustatud ja ühtlustamata 
toodete suhtes kohaldatavate õigusaktide selge eristamine lihtsustaks ettevõtjatel tooteid 
käsitlevaid eeskirju täita ja turujärelevalveasutustel neid jõustada.

Muudatusettepanek 50
Jürgen Creutzmann

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

1. Kui puuduvad artikli 5 punktides a, b ja 
c nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, 
Euroopa standardid või selle liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tervise- ja 
ohutusnõuded, kus toode on turul 
kättesaadavaks tehtud, võetakse toote 
ohutuse hindamisel eelkõige arvesse 
järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

(a) toote omadused, sealhulgas koostis, 
pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse 
korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;
(b) mõju teistele toodetele, kui võib 
põhjendatult eeldada selle kasutamist 
koos teiste toodetega;
(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;
(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad;
(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks 
pidada.
Kõrgema ohutustaseme saavutamise 
võimalikkus või muude, madalama 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

Or. en

(vt direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõiget 3)

Selgitus

Tarbekaupade ohutusstandarditele vastavuse hindamise praegune süsteem (mis on väga hästi 
toiminud) tuleks säilitada. Uued elemendid, mis võiksid ettevõtjaid ja täitevasutusi eksitada, 
tuleks õiguskindluse saavutamiseks ette näha vabatahtlikkuse alusel. Seepärast tuleks artikli 6 
lõigete 1 ja 2 järjekord vahetada ning uus lõige 2 peaks sisaldama mittekohustuslikke sätteid.



AM\1001129ET.doc 21/53 PE516.836v01-00

ET

Muudatusettepanek 51
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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;

Or. en

Selgitus

Tooted peaksid olema ohutud ka nende hävitamise etapis.

Muudatusettepanek 52
Jürgen Creutzmann

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 tõenäoliselt toodet mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral kasutada;

Or. en

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

Selgitus

Haavatavate tarbijate mõiste hõlmab väga erinevaid olukordi, mis jäävad väljapoole 
tavapäraseid vastutustingimusi. Haavatavaid tarbijaid puudutavaid ohte tuleks seetõttu 
hinnata selle alusel, kui tõenäoliselt nad toodet mõistlikult eeldatavate tingimuste korral 
kasutavad. Käesolev muudatusettepanek lisatakse ka sama autori muudatusettepanekusse 
artikli 16 lõike 2 a (uus) kohta.
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Muudatusettepanek 53
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kui puuduvad artikli 5 punktides b 
ja c nimetatud Euroopa standardid või 
selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud 
tervise- ja ohutusnõuded, kus toode on 
turul kättesaadavaks tehtud, võetakse 
toote üldisele ohutusnõudele vastavuse 
hindamisel eelkõige arvesse järgmisi 
kriteeriume, kui need on olemas:
(a) vabatahtlikud riigisisesed standardid, 
millega muud kui artikli 5 punktis b 
nimetatud asjaomased Euroopa 
standardid üle võetakse;

(b) selles liikmesriigis koostatud 
standardid, kus toodet turustatakse;

(c) komisjoni soovitused, millega antakse 
suunised toote ohutuse hindamiseks;

(d) kõnealuses sektoris toodete ohutuse 
suhtes kehtivad head toimimistavad;

(e) tehnika ja tehnoloogia tase.

Or. en

(vt t direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõiget 3, sama autori muudatusettepanekuid artikli 6 
lõigete 1 ja 2 ning artiklite 2 ja 5 kohta)

Selgitus

Tarbekaupade ohutusstandarditele vastavuse hindamise praegune süsteem (mis on väga hästi 
toiminud) tuleks säilitada. Uued elemendid, mis võiksid ettevõtjaid ja täitevasutusi eksitada, 
tuleks õiguskindluse saavutamiseks ette näha vabatahtlikkuse alusel. Seepärast tuleks artikli 6 
lõigete 1 ja 2 järjekord vahetada ning uus lõige 2 peaks sisaldama mittekohustuslikke sätteid.
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Muudatusettepanek 54
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel tuleb toote 
ohutust hinnates võimaluse korral võtta 
arvesse eriti järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

(a) tehnika ja tehnoloogia tase;
(b) muud Euroopa standardid kui need, 
mille viited on artiklite 16 ja 17 kohaselt 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;
(c) rahvusvahelised standardid;
(d) rahvusvahelised lepingud;
(e) komisjoni soovitused või suunised 
toote ohutuse hindamiseks;
(f) selles liikmesriigis koostatud 
standardid, kus toode on kättesaadavaks 
tehtud;
(g) kõnealuses sektoris toodete ohutuse 
suhtes kehtivad head toimimistavad;
(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et tarbekaupade ohutusstandarditele vastavuse hindamise praegune 
süsteem (mis on väga hästi toiminud) säilitatakse. Uued elemendid, mis võiksid ettevõtjaid ja 
täitevasutusi eksitada, tuleks õiguskindluse saavutamiseks ette näha vabatahtlikkuse alusel. 
Seepärast tuleks artikli 6 lõigete 1 ja 2 järjekord vahetada ning uus lõige 2 peaks sisaldama 
mittekohustuslikke sätteid.

Muudatusettepanek 55
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehnika ja tehnoloogia tase; välja jäetud

Or. en

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

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi on oluline võtta arvesse tehnikat ja tehnoloogia taset, ei peaks see 
olema kõige esimesena arvesse võetav aspekt. Tehnika tasemega saavutatakse tavaliselt 
kõrgem ohutuse tase. Madalama ohutustasemega toodete olemasolu ei ole siiski piisav 
põhjus, et pidada toodet ohtlikuks. Käesolev muudatusettepanek lisatakse ka sama autori 
muudatusettepanekusse artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 56
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarbija põhjendatud ootused ohutuse 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

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

Selgitus

See kriteerium näib olevat meelevaldne ja tekitab ettevõtjatele õiguslikku ebakindlust, kuna 
nad peavad määratlema, mida “tarbija põhjendatud ootused” iga toote puhul tähendavad, 
ning nad ei saa olla kindlad, kas turujärelevalveasutused seda mõistet teisiti ei tõlgenda. 
Käesolev muudatusettepanek lisatakse ka sama autori muudatusettepanekusse artikli 6 lõike 1 
a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 57
Jürgen Creutzmann



AM\1001129ET.doc 25/53 PE516.836v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) tehnika ja tehnoloogia tase.

Or. en

(sama autori muudatusettepanek artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta)

Selgitus

Viidud loetelu lõppu. Kuigi on oluline võtta arvesse tehnikat ja tehnoloogia taset, ei peaks see 
olema kõige esimesena arvesse võetav aspekt. Tehnika tasemega saavutatakse tavaliselt 
kõrgem ohutuse tase. Toodet võib siiski ohutuks pidada, isegi kui turul on muud veelgi 
kõrgema ohutustasemega tooted. Käesolev muudatusettepanek lisatakse ka sama autori 
muudatusettepanekusse artikli 6 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 58
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) ettevaatuspõhimõte.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte on tarbijakaitse tugisammas. See on käesolevast tekstist välja jäetud, 
kuigi see sisaldus üldise tooteohutuse direktiivis (põhjendus 1, artikli 8 lõige 2). Sellega 
antakse seadusandjale ja turujärelevalveasutustele vahend, millega toode turult kõrvaldada, 
kui esineb kahtlusi, et toode on ohtlik. Seda on siiani edukalt kasutatud ja sellega on ära 
hoitud vigastusi.

Muudatusettepanek 59
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisaks lõikes 1 loetletud elementidele 
tuleb toote ohutust hinnates võimaluse 
korral arvesse võtta eriti järgmisi, toodete 
ja nende kasutamisega seotud aspekte, kui 
need on olemas:
(a) toote omadused, sealhulgas ehtsus, 
koostis, pakend ning kokkupanemis- ja 
vajaduse korral seadistus- ning 
hooldamisjuhendid;
(b) mõju teistele toodetele, kui võib 
põhjendatult eeldada selle kasutamist 
koos teiste toodetega;
(c) toote esitusviis, märgistus, toote 
kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud 
märkused või teated toote kohta;
(d) tarbijagrupid, kes on toodet kasutades 
ohustatud, eriti haavatavad tarbijad, kes 
võivad tõenäoliselt toodet mõistlikult 
eeldatavate tingimuste korral kasutada;
(e) toote välimus, eriti juhtudel, kui toode 
ei ole toiduaine, aga on sarnane 
toiduainega ning seda võib tema kuju, 
lõhna, värvi, välimuse, pakendi, 
märgistuse, mahu, suuruse või muude 
näitajate tõttu ekslikult toiduaineks 
pidada.
Kõrgema ohutustaseme saavutamise 
võimalikkus või muude, madalama 
ohutustasemega toodete olemasolu ei ole 
piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

Or. en

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

Selgitus

Uued elemendid, mis võiksid ettevõtjaid ja täitevasutusi eksitada, tuleks õiguskindluse 
saavutamiseks ette näha vabatahtlikkuse alusel. Seepärast tuleks artikli 6 lõigete 1 ja 2 
järjekord vahetada ning uus lõige 2 peaks sisaldama mittekohustuslikke sätteid. Lisaks 
esitatud kriteeriumidele peaks samuti olema võimalik arvesse võtta toodete ehtsust, kuna 
paljud võltsitud tooted on ohtlikud.
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Muudatusettepanek 60
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
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.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)21 artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.
__________________
21 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. en

Selgitus

Nõuet näidata toodetel nende päritolu ei ole käsitletud mõjuhinnangus, ka ei sisaldu see uues 
õigusraamistikus. Sellega ei parandataks tarbijate ohutust ega toote jälgitavust, mis on juba 
tagatud muude vahenditega ühtlustatud õigusaktides ja tooteohutuse määruses. See eksitaks 
samuti keerukat ülemaailmset tarneahelat läbivate toodete tarbijaid. Lisaks oleks selle 
rakendamine kulukas ettevõtjatele ja ametiasutustele.

Muudatusettepanek 61
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 7 välja jäetud
Päritolumärgis
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.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)21 artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud 
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.
__________________
21 ELT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi mõiste on kindlaks määratud tolliseadustikus ja see tähendab riiki, kus toimus 
toote viimane oluline töötlemine. See ei näita, kust toode, selle osad ja materjalid tegelikult 
pärit on. Kuna ettevõtjad on kohustatud esitama kontaktandmed ja tagama, et toodetel on 
tüübi-, partii- või seerianumber, on võimalik tarneahel täpselt kindlaks teha. Päritoluriigi 
märgise lisamine ei paranda toote jälgitavust.

Muudatusettepanek 62
Markus Pieper, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 7 välja jäetud
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Päritolumärgis
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.
2. Lõike 1 tähenduses päritoluriigi 
kindlakstegemiseks kohaldatakse 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)21 artiklites 23–25 sätestatud 
mittesooduspäritolu reegleid.
3. Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud
päritoluriik on liidu liikmesriik, siis 
võivad tootjad ja importijad viidata liidule 
või konkreetsele liikmesriigile.
__________________
21 ELT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. de

Selgitus

Kohustus märkida päritoluriik ei anna tarbijaile täiendavaid eeliseid ja tekitab asjatut 
segadust. Praegu kehtivad eeskirjad tagavad tarbijate ohutuse. Päritoluriigi märkimise 
kohustus tekitab asjatut täiendavat halduskoormust, mis mõjutab eelkõige VKEsid.

Muudatusettepanek 63
Sajjad Karim

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 võivad tootele 
märkida selle päritoluriigi, või kui toote 
suurus või laad seda ei võimalda, siis võib 
selle märgise esitada pakendil või tootega 
kaasas olevas dokumendis.

Or. en
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Selgitus

Kuna puuduvad selged tõendid päritoluriigi ja toote ohutuse vaheliste seoste kohta, peaks 
päritoluriigi märkimine jääma vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 64
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Selgitus

Kui imporditud tootel peaks olema väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress, saaksid 
importija konkurendid ja ärikliendid selle teada, mistõttu edaspidi võiksid nad selle importija 
kõrvale jätta ja tellida kaupa otse väljastpoolt ELi pärit tootjalt. See õhutaks VKEsid 
importimisest loobuma ja moonutaks märkimisväärselt konkurentsi. Seetõttu tehakse 
ettepanek lisada see teave tehnilisse dokumentatsiooni.

Muudatusettepanek 65
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni viis aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral tehnilise dokumentatsiooni 
asjaomased osad neile elektrooniliselt või 
füüsiliselt kättesaadavaks.
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Tehniline dokumentatsioon ei pea 
paiknema liidu territooriumil, ka ei pea 
see olema pidevalt materiaalsel kujul 
kättesaadav. Siiski peab olema võimalik 
see mõistliku aja jooksul koostada ja 
kättesaadavaks teha.

Or. en

(vt otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R2 lõiget 9 ja artikli R4 lõiget 9, direktiivi 2006/42/EÜ VII 
A(2) lisa, EÜ suuniseid direktiivi 2006/95/EÜ kohaldamiseks ja sama autori 

muudatusettepanekut artikli 10 lõike 8 kohta)

Selgitus

Tootjad peaksid olema kohustatud koostama tehnilise kirjelduse tarbijale mõeldud 
ühtlustamata toodete kohta üksnes põhjendatud taotluse korral, sest selliseid tooteid ei peeta 
üldiselt endast suurt riski kujutavateks. Üldine kohustus tekitaks ebaproportsionaalset 
halduskoormust. Väljapakutud sõnastus on inspireeritud masinadirektiivist. Väljapakutud 
kümneaastane ajavahemik on selgelt pikem kui enamiku tarbekaupade olelusringi kestus, 
mistõttu tuleks seda lühendada.

Muudatusettepanek 66
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral selle neile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

5. Tootja säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 15 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

Or. ro

Muudatusettepanek 68
Jürgen Creutzmann

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 
kaasasolevasse dokumenti või veebisaidile, 
mis on selgelt märgitud tootel, selle 
pakendil või kaasasolevas dokumendis.
Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb 
märkida üksainus aadress.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 10 lõike 3 kohta)

Selgitus

Eelkõige väikeste toodete (nt sokid) ja toodete puhul, mida võidakse müüa eraldi ja üksikuna 
(nt golfipallid), tooksid kavandatud kohustused kaasa suure lisakulu, kuna teave tuleks 
esitada eraldi dokumentides. Kulutõhusam ja keskkonnasõbralikum oleks märkida veebisait, 
kust saaks täiendavat teavet.

Muudatusettepanek 69
Eija-Riitta Korhola
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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, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău

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, mille on kindlaks 
määranud liikmesriik, kus toode 
kättesaadavaks tehakse.

Or. ro

Muudatusettepanek 71
Jürgen Creutzmann



PE516.836v01-00 34/53 AM\1001129ET.doc

ET

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.

Or. en

Selgitus

Tõlke kõikidesse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada jooniste või 
piktogrammide kujul esitatud juhistega. Need uuenduslikud lahendused on hea ja pilkupüüdev 
võimalus teatavate toodete tehnilisi termineid sisaldavate juhendite asemel.

Muudatusettepanek 72
Jürgen Creutzmann

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 
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.

9. Tootja, 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.

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

Selgitus

„Vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, sest see võib jätta mulje, et parandusmeetme 
kasutamine sõltub mingitest täiendavatest tingimustest.

Muudatusettepanek 73
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitada turujärelevalveasutuse 
nõudmisel talle kogu teave ja 
dokumentatsioon, mis tõendab toote 
vastavust;

(a) esitada turujärelevalveasutuse 
põhjendatud nõudmise korral talle kogu 
teave ja dokumentatsioon, mis tõendab 
toote vastavust;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jürgen Creutzmann

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 
ja 7 sätestatud nõuded.

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 ja
6 sätestatud nõuded.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 4 punkti c ja artikli 8 lõike 7 kohta)

Selgitus

Kui imporditud tootel peaks olema väljastpoolt ELi pärit tootja nimi ja aadress, saaksid 
importija konkurendid ja ärikliendid selle teada, mistõttu edaspidi võiksid nad selle importija 
kõrvale jätta ja tellida kaupa otse väljastpoolt ELi pärit tootjalt. See õhutaks VKEsid 
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importimisest loobuma ja moonutaks märkimisväärselt konkurentsi. Seetõttu tehakse 
ettepanek lisada see teave tehnilisse dokumentatsiooni.

Muudatusettepanek 75
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

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 kas tootele 
või, kui see ei ole võimalik, siis pakendile,
tootega kaasas olevasse dokumenti või 
veebisaidile, mis on selgelt märgitud 
tootel, selle pakendil või tootega kaasas 
olevas dokumendis. Ta tagab, et ükski 
lisasilt ei varja tootja märgisel esitatud 
teavet.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 8 lõike 7 kohta)

Selgitus

Eelkõige väikeste toodete (nt sokid) ja toodete puhul, mida võidakse müüa eraldi ja üksikuna 
(nt golfipallid), tooksid kavandatud kohustused kaasa suure lisakulu, kuna teave tuleks 
esitada eraldi dokumentides. Kulutõhusam ja keskkonnasõbralikum oleks märkida veebisait, 
kust saaks täiendavat teavet.

Muudatusettepanek 76
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

kättesaadavaks tehakse.

Or. ro

Muudatusettepanek 77
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Selgitus

Tõlke kõikidesse ELi keeltesse saab mõnel juhul tõhusalt asendada jooniste või 
piktogrammide kujul esitatud juhistega. Need uuenduslikud lahendused on hea ja pilkupüüdev 
võimalus teatavate toodete tehnilisi termineid sisaldavate juhendite asemel.

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

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.

Or. en

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

Selgitus

„Vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, sest see võib jätta mulje, et parandusmeetme 
kasutamine sõltub mingitest täiendavatest tingimustest.

Muudatusettepanek 79
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle
neile kättesaadavaks.

8. Importija tagab, et viie aasta jooksul
pärast toote turule laskmist on võimalik 
tehnilise dokumentatsiooni asjaomased 
osad turujärelevalveasutuste põhjendatud
taotluse korral neile elektrooniliselt või 
füüsiliselt kättesaadavaks teha.

Or. en

(vt otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R4 lõiget 8 ja sama autori muudatusettepanekut artikli 8 
lõike 5 kohta)

Selgitus

Otsuses nr 768/2008/EÜ on sätestatud, et „importijad … [täpsustada ajavahemik 
proportsionaalselt toote olelustsükli ja ohu tasemega] (…) tagavad, et tehniline 
dokumentatsioon oleks viimaste nõudmisel neile kättesaadav”. Väljapakutud kümneaastane 
ajavahemik on selgelt pikem kui enamiku tarbekaupade olelusringi kestus, mistõttu tuleks 
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seda lühendada. Taotlustes tuleks ära näidata asjaomase toote puhul tuvastatud riskid.

Muudatusettepanek 80
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 10 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

8. Importija säilitab tehnilist 
dokumentatsiooni 15 aastat pärast toote 
turule laskmist ja teeb 
turujärelevalveasutuste taotluse korral selle 
neile kättesaadavaks.

Or. ro

Muudatusettepanek 81
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 82
Jürgen Creutzmann

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 tootele on lisatud 
(olenevalt asjaoludest) tootjatelt ja 
importijatelt artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning 
artikli 10 lõigetes 3 ja 4 nõutav teave.

Or. en

Selgitus

Muudetud sõnastus selgitab, et levitaja ei pea hindama tootja või importija esitatud teabe 
õigsust. Levitajatel (eelkõige VKEdel) ei ole võimalusi selliste tehniliste hinnangute 
andmiseks. Levitajad peaksid ainult kontrollima, et nõutav teave on olemas See võimaldaks 
kõikidel levitajatel, eelkõige VKEdel määrust tõhusamalt ja õiguskindlamalt kohaldada.

Muudatusettepanek 83
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

eelkõige üksikasjad tervise- ja 
ohutusriskide ning kõikide võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

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

Selgitus

„Vajaduse korral” tekitab õiguskindlusetust, sest see võib jätta mulje, et parandusmeetme 
kasutamine sõltub mingitest täiendavatest tingimustest.

Muudatusettepanek 84
Silvia-Adriana Ţicău

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

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ainult väike kogus hästi 
identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 86
Jürgen Creutzmann

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 tõhusa kontrolli all, 
vältimaks inimeste tervise ja turvalisuse 
ohustamist;

Or. en

Selgitus

Riskide täieliku kontrolli alla saamist on praktikas võimatu saavutada. Seetõttu tuleks 
sõnastust muuta, et tagada ettevõtjatele õiguskindlus.

Muudatusettepanek 87
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Selgitus

Esiteks võib toote ohtlikkuse põhjus olla teadmata. Teiseks, kui ohtlikkuse põhjus on teada, 
võib ettevõtjatel olla raske otsustada, kas selle vastu tuntakse avalikku huvi. Selline 
kohustuslik tingimus tekitaks õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 88
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 
10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
tooted, tootekategooriad või -rühmad, mille 
puhul nende madala riskitaseme tõttu
artikli 8 lõikes 7 ja artikli 10 lõikes 3 
osutatud teavet ei nõuta.

Or. en

Selgitus

Sõnastust ühtlustatakse artikli 8 lõike 7 ja artikli 10 lõike 3 sõnastusega, mille kohaselt võib 
nõutava teabe märkida ka pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti, kui seda ei ole 
võimalik tootele endale märkida.

Muudatusettepanek 89
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

Selgitus

Väikesed kasutatud kaupu müüvad kauplused peaksid olema teatavatest levitajatele 
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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 90
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 10 aasta
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet viie aasta
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja viie aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.

Or. en

Selgitus

Arvestades käesoleva määrusega hõlmatud toodete laia valikut ja nende suhteliselt madalat 
riskitaset, tekitaks kohustus säilitada teavet kõigi tarbekaupade tarneahelate kohta 10 aastat 
ebaproportsionaalset halduskoormust. VKEdel oleks peaaegu võimatu selliseid nõudeid täita 
ja see vähendaks oluliselt nende suutlikkust suuremate ettevõtetega konkureerida.

Muudatusettepanek 91
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 10 aasta
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 15 aasta
jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, 
ja 15 aasta jooksul pärast seda, kui nemad 
toodet tarnisid.

Or. ro
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Muudatusettepanek 92
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet 10 aasta
jooksul pärast seda, kui neile toodet 
tarniti, ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui 
nemad toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad suutma esitada 
esimeses lõigus nimetatud teavet sellise 
ajavahemiku jooksul pärast toote 
tarnimist, mida võiks põhjendatult pidada 
toote olelusringi hinnanguliseks 
kestuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kui ettevõtjad teevad kindlaks lõikes 
1 osutatud teabe, käsitlevad 
turujärelevalveasutused seda 
konfidentsiaalse teabena.

Or. en

Selgitus

Paljude levitajate ja hulgimüüjate jaoks on firmasaladus, kust nad oma tooteid hangivad ja 
kellele tarnivad. Seetõttu on oluline kaitsta nende varustajate kindlakstegemist võimaldavaid 
andmeid. Ettevõtjate esitatav teave peaks olema mõeldud kasutamiseks ainult 
turujärelevalveasutustele ja tuleks välistada võimalus, et tundlik äriteave tehakse avalikuks 
või satub konkurentide kätte. 

Muudatusettepanek 94
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 15 välja jäetud
Toodete jälgitavus
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.
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.
3. Komisjonile antakse artikli 20 kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles:
(a) määratakse kindlaks tooted, 
tootekategooriad või -rühmad, mis võivad 
kujutada endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele, nagu on märgitud 
lõikes 1;
(b) määratakse kindlaks andmed, mida 
ettevõtjad peavad koguma ja säilitama 
lõikes 2 nimetatud jälgitavussüsteemi 
vahendusel.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata kindlaks lõikes 2 nimetatud 
andmekandja ja selle paigutuse. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
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kontrollimenetlusega.
5. Kui komisjon lõigetes 3 ja 4 nimetatud 
meetmed vastu võtab, võtab ta eelkõige 
arvesse:
(a) meetmete kulutasuvust, sealhulgas 
nende mõju ettevõtetele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele;
(b) ühilduvust rahvusvahelisel tasandil 
olemasolevate jälgitavussüsteemidega.

Or. en

Selgitus

Ei ole tõendeid selle kohta, et need sätted tooksid tarbijatele, turujärelevalveasutustele või 
ettevõtjatele kasu või tekitaksid mingit lisaväärtust. Need sätted tekitaksid ettevõtetele 
kulutusi, mille suurust ei ole hinnatud ja mis kanduksid tõenäoliselt tarbijatele edasi. Lisaks 
ei ole tõendeid selle kohta, et on olemas nii suure riskitasemega ühtlustamata tooteid, et 
õigustada sellist lähenemisviisi. Seetõttu on need sätted ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 95
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 96
Jürgen Creutzmann
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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, ning vastavalt 
vajadusele 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.

Or. en

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 97
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

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 
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süsteemiga. olemasoleva süsteemiga.

Or. en

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 98
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

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.

Or. en

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 valik 
teha, eeldusel et ohutusnõuded on täidetud.

Muudatusettepanek 99
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b
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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.

Or. en

Selgitus

Tarbijate eraelu puutumatuse kaitsmiseks tuleks rangelt tagada, et kogutavad ja säilitatavad 
andmed on vajalikud üksnes toote ohutuse kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 100
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

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 vajadusele arvesse asjaomaste 
sidusrühmade seisukohti, määrab
komisjon kindlaks koostatava Euroopa 
standardi sisule esitatavad nõuded ja selle 
vastuvõtmise tähtpäeva.

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 24 kohta)

Selgitus

Komisjon peaks uute Euroopa ohutusstandardite sisu kindlaks määrates võtma vastavalt 
vajadusele arvesse sidusrühmade seisukohti, et tagada standardite asjakohasus, 
proportsionaalsus ja tõhusus.
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Muudatusettepanek 101
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(vt sama autori muudatusettepanekut artikli 27 kohta)

Selgitus

Artiklil 4 põhinevaid uusi Euroopa tarbekaupade ohutusstandardeid tuleks pidada 
põhiõigusakti täiendavateks, lisades mitteolemuslikke osi vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290. Arvestades artikli 4 üldsõnalisust, peaks Euroopa Parlamendil ja nõukogul 
olema võimalus tühistada komisjoni volitused kehtestada uusi standardeid või avaldada 
nende volituste andmisele vastuseisu. Seetõttu on asjakohane võtta volitused vastu 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 102
Jürgen Creutzmann

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. 
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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.

Or. en

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

Selgitus

Tooteohutuse eeskirjade rikkumise eest määratavad karistused peaksid olema ühetaolised 
kõikide toodete puhul (ühtlustatud ja ühtlustamata, tarbijatele mõeldud tooted ja 
professionaalidele mõeldud tooted) ning neid tuleks kohaldada ka mittevastavuste, nt 
keskkonnastandarditele mittevastavuse korral. Seetõttu tuleks karistusi käsitlevad eeskirjad 
kehtestada üksnes turujärelevalve määruses.

Muudatusettepanek 103
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Karistuste proportsionaalsust on juba käsitletud lauses, milles on öeldud, et „kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad”.

Muudatusettepanek 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 pikkadeks ajavahemikeks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu väljendab oma 
vastuseisu sellisele pikendamisele 
vähemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.

Or. ro


