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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
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. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 elektrooniline müük 
internetis.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Määruses tuleks arvesse võtta 
lastele atraktiivseid tooteid, mille 
kujundus sarnaneb igas mõttes muu 
esemega, mida peetakse üldiselt lastele 
huvitavaks või mis on mõeldud 
kasutamiseks lastele. Lastele atraktiivsete 
toodete mõistet tuleks võtta arvesse eeskätt 
toote ohutuse hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Selleks, et sujuvalt rakendada 
toodete päritolumärgist ja parandada 
toodete jälgitavust, peaks komisjon 
hindama, kuidas lihtsustada konkreetsete 
toodete jälgitavuse ja autentimise 
tehnoloogiate kohaldamist. Hinnatavad 
tehnoloogiad peaksid muu hulgas tagama 
tarbijatele mõeldud toodete ohutuse, 
parandama toodete jälgitavust ning 
vältima asjatu halduskoormuse 
kehtestamist ettevõtetele, et vältida hinna 
üle kandumist tarbijatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Juba kasutuses olevaid jälgitavuse 
süsteeme ja tuvastamise menetlusi tuleb 
tõhusalt jõustada ja parandada. 
Tehnoloogiate kasutamise hindamine on 
vajalik, et tagada parem töö ja ettevõtete 
väiksem koormus. Käesoleva määruse üks 
eesmärke on ettevõtetele ja toodetele 
kehtestatud jälgitavuse süsteemide pidev 
parandamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Selline teave lihtsustab 
turujärelevalveasutustel toote tegeliku 
tootmispaiga kindlakstegemist ning 
võimaldab tarbijatele mõeldud toodete 
ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse 
koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi 
asutustega asjakohaste järelmeetmete 
võtmiseks.

(21) Viide päritolule täiendab põhilisi 
jälgitavusnõudeid tootja nime ja aadressi 
osas. Eelkõige aitab viide päritoluriigile 
teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha 
kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole 
võimalik ühendust võtta või tootja aadress 
erineb toote tegelikust tootmispaigast. 
Toorme hankimise ja tootmise kaasaegsed 
äriprotsessid muudavad vajalikuks 
päritolumärgise lisamise ka toote 
toorainete kohta, et tagada, et tarbija 
ostab ohutu toote. 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.

Or. it
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Selgitus

Nagu artikli 6 lõike 1 punktis a kirjeldatakse, on toote ohutuse hindamisel üks olulisim 
element selle koostis ehk tooraine, millest toode tervenisti või osaliselt koosneb. Selge ja õige 
märgistuse nõude kehtestamine toote tooraine päritolu kohta aitaks lisaks kaitsta ELi 
liikmesriikide VKEde käsitöö ja tööstuse kvaliteeti. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa Liit on sõlminud või on 
sõlmimas kahepoolseid lepinguid 
riikidega, kus kehtib päritolumärgise 
nõue, mis tagab turu ning riikidevahelise 
konkurentsi nõuetekohase ja 
tasakaalustatud toimimise, vältides 
kaubandust takistavat ebavõrdset 
kohtlemist. 

Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Toote päritolumärgis tähendab, et 
tarbijad pääsevad lihtsamini ligi 
asjaomase toote tootmisahelat käsitlevale 
teabele, suurendades seega üldist tarbija 
teadlikkust. Ettevõtete kohustus märkida 
tootele vastutava tootja nimi võib olla 
tarbijat eksitav, kuna vastutava tootja 
asukoht ja tootmiskoht ei pruugi kattuda. 
Seega on päritolumärgis tarbija ainuke 
vahend, et teada saada, millises riigis 
toode valmistati. 

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Lisaks aitab päritolumärgis 
tarbijatel osta kõrgetele töötajate 
tervishoiu ja ohutuse ning 
keskkonnakaitsestandarditele vastavaid 
tooteid. 

Or. en

Muudatusettepanek 12

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- 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;

Or. en

Selgitus

Toote kasutamisaja lõppedes peab toote äraviskamine olema tarbija jaoks ohutu. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „haavatavad tarbijad” – isikud, 
kellel on raske ligi pääseda tarbijale 
suunatud olulisele teabele ja raske sellist 
teavet mõista või kelle vaimne, füüsiline 
või psühholoogiline puue või vanus 
muudab nad ohtudele vastuvõtlikumaks ja 
kes seetõttu vajavad erikaitset. 

Or. en

(Vaata Euroopa Parlamendi algatusraporti sõnastust haavatavate tarbijate õiguste 
tugevdamise strateegia kohta (2011/2272(INI)))

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 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- ja vajaduse 
korral seadistus-, hooldamis- ning 
kõrvaldamisjuhendid;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(e) toote välimus ja eriärasused, pakend ja 
esitlus. See hõlmab võimalikku eksitavat 
välimust, eriti juhtudel, kui toode, olgugi et 
see ei ole mõeldud neile kasutamiseks, 
sarnaneb mis tahes viisil muu esemega,
mida peetakse üldiselt lastele huvitavaks 
või mis on mõeldud kasutamiseks lastele, 
selle kujunduse ja näitajate tõttu.
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Or. en

Selgitus

Laste jaoks atraktiivsed tooted tuleb lisada liidu üldisesse õigusraamistikku. Tooteohutuse 
hindamisel on eesmärk alati arvestada selle kirjelduse ja omadustega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis.

1. Tootjad ja importijad tagavad, et tooted 
kannavad märgist toote päritoluriigile, või 
kui toote suurus või laad seda ei võimalda, 
siis tuleb see märgis esitada pakendil või 
tootega kaasas olevas dokumendis. Tootjad 
ja importijad võivad tootele lisada ka 
märgise toorainete päritolu kohta, millest 
toode koosneb. Lõpliku toote 
päritolumärgis peab olema tarbijale 
nähtav. 

Or. it

Selgitus

Nagu artikli 6 lõike 1 punktis a kirjeldatakse, on toote ohutuse hindamisel üks olulisim 
element selle koostis ehk tooraine, millest toode tervenisti või osaliselt koosneb. Selge ja õige 
märgistuse nõude kehtestamine toote toormaterjali päritolu kohta aitaks lisaks kaitsta 
liikmesriikide VKEde käsitöö ja tööstuse kvaliteeti.

Muudatusettepanek 17

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 18

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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 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.

Or. en

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

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatus

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:

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 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 peale 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, kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 4, võttes arvesse selle mõju 
ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Aruanne 
hindab kõnealuse määruse raames ka 
määruse 1025/2012 tagajärgi ja panust. 

Or. en


