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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi
Muudatusettepanek 11

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega sätestatakse 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega 
(Horisontaalne muudatusettepanek. Selle 
vastuvõtmise korral tuleks välja jätta kõik 
tekstis esinevad akrediteerimist käsitlevad 
sätted, st artikli 1 lõike 1, artikli 2 punktide 
10 ja 11, artiklite 3–12, artikli 27, artikli 28 
lõike 1 punktide a ja b, artikli 28 lõike 2, 
artikli 31 lõike 1 punkti a, artikli 31 lõigete 2 
ja 4, artikli 35 ja põhjenduste 6–20 ja 33–35 
väljajätmist ning artikli 28 lõike 1 punktide 
c, f ja g, artikli 32 lõigete 1 ja 2 ning 
põhjenduste 1, 3, 32, 36 ja 38 muutmist.) 

Or. en
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Selgitus

Määrus on esildatud nn uue lähenemisviisi läbivaatamise kontekstis. Kuid uue lähenemisviisi 
läbivaatamise asemel püüab komisjon seda kindlustada, lisades vastavushindamist 
läbiviivatele asutustele akrediteerimist käsitlevaid nõudeid. Niimoodi ainult süvendatakse 
viga selle parandamise asemel, kuna uus lähenemisviis ei ole taganud vajaliku tasemega 
kaitset nt mänguasjade, meditsiiniseadmete või pakendijäätmete ohutusega seoses. Määruse 
ettepanek peaks piirduma nõuetega toodete turustamise järelevalvele, jättes võimaluse uue 
lähenemisviisi nõuetekohaseks läbivaatamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 12
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 
133,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95;

Or. en

Selgitus

Kaks õiguslikku alust ei ole õigustatud. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleks kahte 
õiguslikku alust kasutada erandkorras üksnes siis, kui õigusaktiga taotletakse samaaegselt 
mitut eesmärki, mis üksteise suhtes ei ole täiendavad või kaudsed. Antud juhul ei pea see 
paika.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 24

(24) Pädevate asutuste riiklik ja piiriülene 
koostöö teabevahetusel, rikkumiste 
uurimisel ja meetmete võtmisel rikkumiste 
lõpetamiseks on tarbijate tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks ning siseturu sujuva toimimise 
tagamiseks ülimalt oluline.

(24) Pädevate asutuste riiklik ja piiriülene 
koostöö teabevahetusel, rikkumiste 
uurimisel ja meetmete võtmisel rikkumiste 
lõpetamiseks, seda juba enne ohtlike 
toodete turuleviimist, tõhustades selleks 
nende tuvastamist eelkõige sadamates, 
kuhu on koondunud ligi 90% Euroopa 
Liitu imporditavatest toodetest, on tarbijate 
tervise ja ohutuse kaitsmiseks ning siseturu 
sujuva toimimise tagamiseks ülimalt oluline.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 30 a (uus)

(30 a) On oluline, et liikmesriigid näevad 
pädevas kohtus ette asjakohased 
õiguskaitsevahendid pädevate asutuste 
võetud meetmete suhtes, mis piiravad toote 
turuleviimist või nõuavad selle turult 
kõrvaldamist või tagasivõtmist.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriik nõuab tootjalt toote tagasivõtmist, kuid antud meede osutub ebaõigeks, vajab 
ettevõtja õiguskaitset meetme algatanud  liikmesriigi suhtes. 

Antud tekst on identne üldist tooteohutust käsitleva direktiivi põhjendusega 37 ega kujuta 
endast mingit uut või järele proovimata käsitust.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 lõige 1

1. Käesolevas määruses kehtestatakse 
ühenduse turule viidavaid aineid, valmistisi 
või muid tooteid, mis võivad, kuid ei pea 
olema läbinud muutmist, hindavate 
vastavushindamisasutuste akrediteerimise 
korraldamise ja läbiviimise eeskirjad.
Selles sätestatakse ka turujärelevalve ja 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
kontrollimise raamistik tagamaks, et ainete, 
valmististe ja muutmise läbinud toodete 
puhul, mille kohta kehtivad tooteturustuse 
tingimusi ühtlustavad ühenduse õigusaktid 
(edaspidi ühenduse ühtlustamisaktid), on 
järgitud avalike huvide kõrgetasemelise 
kaitse nõudeid. Sellised avalikud huvid on 
näiteks inimeste tervise ja ohutuse üldine 
kaitse, töötervishoid ja tööohutus, 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
turujärelevalve ja kolmandatest riikidest 
pärit toodete kontrollimise raamistik 
tagamaks, et ainete, valmististe ja muutmise 
läbinud toodete puhul, mille kohta kehtivad 
tooteturustuse tingimusi ühtlustavad 
ühenduse õigusaktid (edaspidi ühenduse 
ühtlustamisaktid), on järgitud avalike huvide 
kõrgetasemelise kaitse nõudeid. Sellised 
avalikud huvid on näiteks inimeste tervise ja 
ohutuse üldine kaitse, töötervishoid ja 
tööohutus, tarbijakaitse, keskkonnakaitse ja 
turvalisuse tagamine. 
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tarbijakaitse, keskkonnakaitse ja turvalisuse 
tagamine.

Horisontaalne muudatusettepanek. Selle 
vastuvõtmise korral tuleks välja jätta kõik 
tekstis esinevad akrediteerimist käsitlevad 
sätted, st artikli 1 lõike 1, artikli 2 punktide 
10 ja 11, artiklite 3–12, artikli 27, artikli 28 
lõike 1 punktide a ja b, artikli 28 lõike 2, 
artikli 31 lõike 1 punkti a, artikli 31 lõigete 2 
ja 4, artikli 35 ja põhjenduste 6–20 ja 33–35 
väljajätmist ning artikli 28 lõike 1 punktide 
c, f ja g, artikli 32 lõigete 1 ja 2 ning 
põhjenduste 1, 3, 32, 36 ja 38 muutmist. 

Or. en

Selgitus

Määrus on esildatud nn uue lähenemisviisi läbivaatamise kontekstis. Kuid uue lähenemisviisi 
läbivaatamise asemel püüab komisjon seda kindlustada, lisades akrediteerimist käsitlevaid 
nõudeid. 2006. aasta mais nõudis parlament, et uue lähenemisviisi puhul piirdutakse rangelt 
üksnes tehnilist laadi ühtlustamismeetmetega, arvestades probleeme seoses ebapiisava 
läbipaistvuse ja standardimise vastutusega.  Seepärast peaks määruse ettepanek piirduma 
nõuetega toodete turustamise järelevalvele, jättes võimaluse uue lähenemisviisi 
nõuetekohaseks läbivaatamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt 5

(5) turustaja – iga füüsiline või juriidiline 
isik turustusahelas, kes teeb toote turul
kättesaadavaks;

(5) turustaja – iga füüsiline või juriidiline 
isik turustusahelas, kes teeb toote turul 
kättesaadavaks, kuid ei vii seda turule;

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada erinevust sarnast rolli omavate ettevõtjate vahel: ühed, kes viivad toote 
turule, ja teised, kes ei tegele toote esmakordselt kättesaadavaks tegemisega.

Juriidiline isik, kes viib toote ELi turule, peaks vastutama selle eest, et toode on 
nõuetekohaselt ette nähtud ja toodetud ELis turustamiseks vastavalt meie eeskirjadele.  See ei 
kehti turustajate kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 punkt 11

(11) riigi akrediteerimisasutus – ainus 
akrediteerimist teostav asutus liikmesriigis, 
kes on selleks valitsuse poolt volitatud;

11) riigi akrediteerimisasutus –  
akrediteerimist teostav asutus liikmesriigis, 
kes on selleks valitsuse poolt volitatud;

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud.

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 punkt 13 a (uus)

13 a) ühenduse turule sisenemine –
tollivormistuseks esitamine;

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada erinevust sarnast rolli omavate ettevõtjate vahel: ühed, kes viivad toote 
turule, ja teised, kes ei tegele toote esmakordselt kättesaadavaks tegemisega.

Juriidiline isik, kes viib toote ELi turule, peaks vastutama selle eest, et toode on 
nõuetekohaselt ette nähtud ja toodetud ELis turustamiseks vastavalt meie eeskirjadele.  See ei 
kehti turustajate kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 punkt 13 b (uus)

 13 b) vastavushindamisasutus –
vastavushindamisteenuseid teostav asutus 
(üldjuhul laborid, kontrolli- ja 
sertifitseerimisasutused);

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada erinevust sarnast rolli omavate ettevõtjate vahel: ühed, kes viivad toote 
turule, ja teised, kes ei tegele toote esmakordselt kättesaadavaks tegemisega.

Juriidiline isik, kes viib toote ELi turule, peaks vastutama selle eest, et toode on 
nõuetekohaselt ette nähtud ja toodetud ELis turustamiseks vastavalt meie eeskirjadele.  See ei 
kehti turustajate kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 punkt 13 c (uus)

13 c) vastavushindamine – tõendamine, et 
tootele, protsessile, süsteemile, isikule või 
asutusele esitatavad kindlaksmääratud 
nõuded on täidetud;

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada erinevust sarnast rolli omavate ettevõtjate vahel: ühed, kes viivad toote 
turule, ja teised, kes ei tegele toote esmakordselt kättesaadavaks tegemisega.

Juriidiline isik, kes viib toote ELi turule, peaks vastutama selle eest, et toode on 
nõuetekohaselt ette nähtud ja toodetud ELis turustamiseks vastavalt meie eeskirjadele.  See ei 
kehti turustajate kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 21
Artikli 4 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Föderaalse struktuuriga liikmesriikides 
võib föderaalsete pädevuste kaitsmiseks 
luua täiendava akrediteerimisasutuse. 
Sellisel juhul kutsutakse mõlemat 
akrediteerimisasutust üles tegema 
usalduslikku koostööd.

Or. de

Selgitus

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte 
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 lõige 6

6. Riigi akrediteerimisasutus töötab 
mittetulunduslikul alusel. Ta ei tohi pakkuda 
ega osutada teenuseid, mida osutavad 
vastavushindamisasutused, ega ka 
nõustamisteenuseid.

6. Riigi akrediteerimisasutus töötab 
mittetulunduslikul alusel. Ta ei tohi pakkuda 
ega osutada teenuseid, mida osutavad 
vastavushindamisasutused, ega ka 
nõustamisteenuseid, samuti ei tohi ta omada 
vastavushindamisasutuste osakuid.

Or. en

Selgitus

Et akrediteerimisasutus oleks täiesti sõltumatu kõigist tema vastutuse alla kuuluvatest 
vastavushindamisasutustest (millest mõned võivad tegutseda teavitatud asutustena), tuleb 
tagada nii funktsionaalsed piirangud ettevõtte siseselt kui ka tegelik sõltumatus, et vältida 
võimalikke kahtlusi seoses huvide konfliktiga. Seepärast tuleb tagada finantsiline lahusus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 23
Artikli 5 lõige 2

2. Riigi akrediteerimisasutus teostab
järelevalvet kõigi vastavushindamisasutuste 
üle, kellele ta on akrediteerimistunnistuse 
väljastanud.

2. Riigi akrediteerimisasutused teostavad
järelevalvet kõigi vastavushindamisasutuste 
üle, kellele nad on akrediteerimistunnistuse 
väljastanud.

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud.

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte 
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 24
Artikli 5 lõige 3

3. Kui riigi akrediteerimisasutus teeb
kindlaks, et akrediteerimistunnistuse saanud 
vastavushindamisasutus ei ole enam pädev 
teatavat vastavushindamist teostama või on 
toime pannud oma kohustuste tõsise 
rikkumise, võtab ta kõik asjakohased 
meetmed kõnealuse 
vastavushindamisasutuse 
akrediteerimistunnistuse kehtivuse 
piiramiseks, peatamiseks või äravõtmiseks.

3. Kui riigi akrediteerimisasutused teevad
kindlaks, et akrediteerimistunnistuse saanud 
vastavushindamisasutus ei ole enam pädev 
teatavat vastavushindamist teostama või on 
toime pannud oma kohustuste tõsise 
rikkumise, võtavad nad kõik asjakohased 
meetmed kõnealuse 
vastavushindamisasutuse 
akrediteerimistunnistuse kehtivuse 
piiramiseks, peatamiseks või äravõtmiseks.

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud.

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte 
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
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föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõike 1 esimene lõik

1. Vastavushindamisasutus taotleb 
akrediteerimist oma asukohaliikmesriigi 
akrediteerimisasutuselt või selliselt teise 
riigi akrediteerimisasutuselt, kelle poole 
asjaomane liikmesriik on pöördunud 
vastavalt artikli 4 lõikele 2. 

1. Vastavushindamisasutus taotleb 
akrediteerimist oma asukohaliikmesriigi 
akrediteerimisasutustelt või sellistelt teise 
riigi akrediteerimisasutustelt, kelle poole 
asjaomane liikmesriik on pöördunud 
vastavalt artikli 4 lõikele 2. 

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud.

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte 
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõike 1 teise lõigu punkt a

(a) kui tema asukohaliikmesriik on 
otsustanud riigi akrediteerimisasutust mitte 
asutada ega ole artikli 4 lõike 2 kohaselt 
pöördunud teise liikmesriigi 
akrediteerimisasutuse poole;

a) kui tema asukohaliikmesriik on 
otsustanud riigi akrediteerimisasutusi mitte 
asutada ega ole artikli 4 lõike 2 kohaselt 
pöördunud teise liikmesriigi 
akrediteerimisasutuste poole; 

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud.

Riigi ainsa akrediteerimisasutuse nõue rikub subsidiaarsuse põhimõtet ning Euroopa 
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ühenduste organite kohustust mitte riivata liikmesriikide põhiseaduse aluseid ning mitte 
õõnestada liikmesriikide olulisi – antud juhul föderaalseid – struktuure.  Seepärast tuleb 
föderalismi kaitsmise eesmärgil anda liikmeesriikidele võimalus luua täiendav 
akrediteerimisasutus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 27
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Riikide akrediteerimisasutused näevad 
ette apellatsioonmenetluse, et anda 
ettevõtjatele õiguskaitsevahendid, kui nad 
suudavad tõestada, et riigi 
akrediteerimisasutusel ei ole 
miinimumnõuetele vastavaid oskusi või 
erialateadmisi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepanekuga nähakse ette kord, mille kohaselt liikmesriigid on kohustatud 
reeglipäraselt kontrollima oma riiklikke akrediteerimisasutusi, see tagab avalike huvide 
kaitse. Kuid riikide akrediteerimisasutuste tegevusel ja nende poolt akrediteeritavate asutuste 
tegevusel on otsene mõju ettevõtjatele, seepärast peaks ka neil olema vastavad 
õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 28
Artikli 19 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et iga vastavalt 
asjakohastele ühenduse ühtlustamisaktidele 
võetud meetme korral, mis on mõeldud toote 
turul kättesaadavaks tegemise keelamiseks 
või piiramiseks, toote turult kõrvaldamiseks 
või tagasivõtmiseks, on lisatud täpsed 
põhjused, millel meede tugineb.

1. Liikmesriigid tagavad, et iga vastavalt 
asjakohastele ühenduse ühtlustamisaktidele 
ja proportsionaalsuse põhimõttele võetud 
meetme korral, mis on mõeldud toote turul 
kättesaadavaks tegemise keelamiseks või 
piiramiseks, toote turult kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks, on lisatud täpsed põhjused, 
millel meede tugineb.

Or. en
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Selgitus

Artikli 19 lõikes 1 nähakse ette rida võimalikke turusekkumisi, mida ametiasutused võivad 
rakendada ning millel võivad olla erinevad majanduslikud tagajärjed ettevõtjatele. Kooskõlas 
ühenduse õigusaktide üldsätetega peaks turusekkumise määr olema proportsionaalne 
elanikke ohustava riski tasemega.  Samasugused sätted sisalduvad juba üldist tooteohutust 
käsitlevas direktiivis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 29
Artikli 35 lõige 2

2. Kui liikmesriigis ei teosta akrediteerimist 
üksainus riigi akrediteerimisasutus ja 
liikmesriik kavatseb akrediteerimistegevust 
jätkata, teeb ta vajalikud struktuurilised 
kohandused, et asutada riigi ainus 
akrediteerimisasutus hiljemalt 1. jaanuariks 
2010.

2. Kui liikmesriigis ei teosta akrediteerimist 
üksainus riigi akrediteerimisasutus ja 
liikmesriik kavatseb akrediteerimistegevust 
jätkata, teeb ta vajalikud struktuurilised 
kohandused, et asutada riigi  
akrediteerimisasutus või artikli 4 lõike 1 
esimese a lõigu kohaselt täiendav riigi 
akrediteerimisasutus hiljemalt 1. jaanuariks 
2014.

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga seotud. 

Lisaks tuleb vajalikke õiguslikke ja halduslikke rakendusmeetmeid silmas pidades pikendada 
üleminekuaega. Eelkõige riikides, kus akrediteerimissüsteemid on keerukad, ei ole need 
muudatused teostatavad 2010. aastaks ning seepärast tuleks tähtaega pikendada 2014. 
aastani.
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