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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit on viimastel aastatel välja andnud arvukalt eeskirju, mis esitavad kindlaid 
nõudeid toodete valmistajatele. Eelkõige on teemaks tarbijate ohutus, kaitse tervisekahjude 
eest ning viimastel aastatel, nagu näiteks energiat tarbivate toodete direktiivi puhul, üha enam 
ka toodete ökoloogilised omadused. Eeskirjad kehtestatakse nn „uue lähenemisviisi” alusel, st 
tootja ise on kõigepealt eeskirjade täitmise eest vastutav ning kinnitab eeskirjadest 
kinnipidamist CE-märgistusega. Selline regulatsioon on esialgu liigse bürokraatiata ja seotud 
väheste kuludega tootjate jaoks. Ta põhjustab siis probleeme, kui üksikud tootjad või tootjate 
rühmad kasutavad CE-märgistust eeskirju täitmata. Selle tagajärjeks on tarbijate ohustamine 
ja keskkonna kahjustamine. Lisaks on eeskirju järgivad ausad tootjad konkurentsis 
ebasoodsamas olukorras, sest nemad kannavad vastavaid kulusid ning nende konkurentidel on 
ebaaus eelis. Seepärast on Euroopa Parlament juba erinevatel juhtudel, nt energiat tarbivate 
toodete direktiivi vastuvõtmisel, toetanud tugevamat turujärelevalvet. Komisjon on nüüd 
esitanud ettepaneku, et selle temaatikaga tegelda. Ettepanek ei täida siiski täiel määral oma 
eesmärki, sest ette on nähtud kaheaastane üleminekuaeg. Selle kahe aasta vältel ohustavad 
asjatult tarbijaid ja keskkonda endiselt kontrollimata tooted. Seepärast teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku lühendada tähtaega ühe kuu peale, et parema turujärelevalve eeliseid saaks 
võimalikult kiiresti rakendada. Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada kõigisse 
tekstiosadesse viide keskkonnaeeskirjade järgimisele. Osad muudatusettepanekud puudutavad 
keelule järgnevat kontrolli. Tihti kuulutatakse välja müügikeeld. Kuid sellest müügikeelust 
kinnipidamist ei kontrollita. Üks muudatusettepanek puudutab tegutsemise kiirust. Just 
hooajatoodete või kampaaniakaupade puhul on vaja defektsed tooted mõne päeva, vahel mõne 
tunni jooksul konfiskeerida, sest vastasel korral müüakse nad läbi. Lisaks sellele on oluline, et 
liikmesriigid rakendavad piisavalt töötajaid oma ülesannete täitmiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Tugevdamaks üldraamistikku, mis tagab 
toodete kooskõla avalike huvide, sealhulgas 
inimeste tervise ja ohutuse kõrgetasemelise 
kaitsega, on vaja kehtestada teatavad 
eeskirjad ja põhimõtted seoses 
akrediteerimise ja turujärelevalvega, mis 

(1) Tugevdamaks üldraamistikku, mis tagab 
toodete kooskõla avalike huvide, sealhulgas 
inimeste tervise ja ohutuse või keskkonna
kõrgetasemelise kaitsega, on vaja kehtestada 
teatavad eeskirjad ja põhimõtted seoses 
akrediteerimise ja turujärelevalvega, mis 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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moodustavad olulise osa kõnealusest 
raamistikust.

moodustavad olulise osa kõnealusest 
raamistikust.

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõikega 1 „sisu ja kohaldamisala” kohta teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku lisada otsene viide keskkonnakaitsele. Oluline on tagada, et asjakohaselt 
käsitletaks kõiki ELi õigusaktidele mittevastavuse juhtumeid, sealhulgas eriti keskkonna 
valdkonnas. 

Muudatusettepanek 2
Artikli 13 lõige 2

2. Artikleid 14–23 ei kohaldata direktiivi 
2001/95/EÜ artikli 2 punktis a määratletud 
toodete suhtes, kui tegemist on tarbijate 
tervist ohutust käsitlevate küsimustega.

välja jäetud

Selgitus

The Regulation should subsume the GPSD. This would require removal or revision of some of 
the Recitals and deletion of Article 13(2). Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD. Also, 
the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply to 
business-only products. However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Muudatusettepanek 3
Artikli 16 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad teabevahetuse ja 
kooskõlastamise kõigi 
turujärelevalveasutuste vahel.

1. Liikmesriigid tagavad teabevahetuse ja 
kooskõlastamise kõigi nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvate turujärelevalveasutuste vahel.

Selgitus

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking. We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 



PA\669879ET.doc 5/7 PE 390.476v01-00

ET

flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market. Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Muudatusettepanek 4
Artikli 16 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Liikmesriigid kehtestavad asjakohased 
menetlused kontrollimaks, et 
parandusmeetmeid on tõhusalt rakendatud.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.

Muudatusettepanek 5
Artikli 16 lõige 4

4. Liikmesriigid kehtestavad 
turujärelevalveprogrammid ning rakendavad 
ja ajakohastavad neid regulaarselt.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
turujärelevalveprogrammid ning rakendavad 
ja ajakohastavad neid regulaarselt. 
Liikmesriigid võivad sõlmida 
koostöölepingud huvirühmadega, eelkõige 
valdkondlike kutseorganisatsioonidega, et 
ära kasutada olemasolevaid turuteadmisi.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.

Muudatusettepanek 6
Artikli 16 lõige 5

5. Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi 
oma turujärelevalvemeetmed ja hindavad 
nende toimimist.

5. Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi 
oma turujärelevalvemeetmed ja hindavad 
nende toimimist ning annavad selle kohta 
avalikkusele aru.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.
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Muudatusettepanek 7
Artikli 17 lõike 1 esimene a lõik (uus)

. Asutustel on õigus võtta tootenäidiseid 
toodete puhul, mis nende arvates müüakse 
kiiresti läbi. 

Selgitus

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation. 

Muudatusettepanek 8
Artikli 24 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tolliasutustel on vajalikud volitused ja 
vahendid oma ülesannete nõuetekohaseks 
täitmiseks.

Selgitus

Kaupade turustamise üldraamistiku ühtluse ja tõhususe huvides teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku lisada samasugune säte tollikontrolli kohta, nagu on turujärelevalveasutuste kohta 
artikli 13 lõikes 3. 

Muudatusettepanek 9
Artikkel 34

Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks koostab komisjon juhised.

Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks koostab komisjon 
huvirühmadega konsulteerides juhised.
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Selgitus

Komisjon peaks rakendamisjuhiste koostamisel huvirühmadega konsulteerima.

Muudatusettepanek 10
Artikli 38 teine lõik

III peatükki kohaldatakse kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

III peatükki kohaldatakse ühe kuu 
möödumisel pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Selgitus

Aktsepteerida ei saa kaheaastast lisaviivitust, kuni turujärelevalve saab hakata toimima 
hädatarvilike tõhusate tingimuste kohaselt. Euroopa õigusakte ja standardeid järgivaid 
tootjaid ohustavad praegu ebaausad konkurendid. 


