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Mida saate tarbijana teha?
Kuigi enamus Euroopa tootjaid, importijaid ja toodete
levitajaid järgib nõudeid, on ka tarbijatel selles oma osa
täita.
Ostke alati tooteid usaldusväärsetest poodidest ja
internetikauplustest. Nad hoolitsevad toodete eest,
mida nad müüvad ja neile on võimalik tooteid tagastada.
Petturitest hulgikauplejad kalduvad ignoreerima tervise
ja ohutuse nõudeid ning võivad müüa võltsitud tooteid.
Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt ongi liiga hea, et olla tõsi.
Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid. Tehke endale selgeks
soovitused vanuse ja ohutuse kohta, eriti mänguasjade
(ja teiste lastele mõeldud toodete) puhul ning suhtuge
nendesse tõsiselt.
Teatage alati toote ohutusega seotud probleemist
selle valmistajale või levitajale, kellelt te selle ostsite. Lisaks teavitage ka sobivat riigiasutust, sest see kindlustab edasiste meetmete võtmise ohutusnõuetele vastavuse tagamiseks.

Kust võib saada täiendavat
teavet?
Lisateavet CE-märgise ja seda vajavate tootekategooriate, õigusaktide ja turujärelevalveasutuste kohta
leiate aadressilt:
www.ec.europa.eu/CEmarking
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/regulatory-policies-common-rules-for-products/
new-legislative-framework/index_en.htm
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MÄRGIS

Mis on CE-märgis?

Milline on riigi osa?

Euroopa ühtne turg1 on tarbijatele ütlemata kasulik. Kõik me
oleme harjunud kasutama paljusid tooteid ja eeldame loomulikult seda, et ostetud tooted on ohutud.

Vastutus ohutute ja nõuetele vastavate toodete turule laskmise eest on täielikult tootjatel, importijatel ja toodete levitajatel. Kahjuks järgitakse nõudeid sageli üksnes siis, kui on
reaalne võimalus, et õigusrikkuja tabatakse.

Euroopa ühtse turu loomisel on Euroopa Liit (EL) turul olevatele erinevatele tootekategooriatele kehtestanud spetsiifilised ohutust puudutavad õigusaktid. Neis õigusaktides
käsitletakse nõudeid täpsemalt kui üldistes ohutusnõuetes,
millele peavad vastama kõik tooted.
Õigusakti kohaselt peavad tootjad koostama vastavusdeklaratsiooni, mis kinnitab, et toode vastab nõuetele ja on ohutu,
ning kinnitama tootele CE-märgise. Importijad peavad kindlaks tegema, et tootja on koostanud nõutud deklaratsiooni,
levitajad peavad järgima hoolsuskohustust ja olema võimelised kindlaks määrama ning kõrvaldama müügilt tooted, mis
ei ole ohutud.
Tähtis on meeles pidada, et CE-märgis ei näita, et Euroopa
Liit või mõni muu asutus on kinnitanud toote ohutust. Samuti ei näita see ka näiteks toote päritolu!

See on põhjus, miks Euroopa riigid on asutanud turujärelevalveasutused. Nende ülesandeks on turu jälgimine ja tarbijate kaitsmine ohutusnõuetele mittevastavate toodete eest
nii palju kui võimalik. Selleks kontrollitakse tootjate, importijate ja levitajate tegevust, kontrollitakse ja katsetatakse
tooteid ning nõuete rikkumise korral rakendatakse sobivaid
meetmeid. Selliste meetmete hulka kuuluvad ohutusnõuetele mittevastavate toodete tagasinõudmine tarbijatelt, nende
toodete müügilt kõrvaldamine ja ohtlike kaupade hävitamine ning trahvide või teiste sanktsioonide kehtestamine.
Rikkumiste tuvastamisel teavitavad riiklikud asutused üksteist ohutusnõuetele mittevastavate toodete suhtes rakendatud meetmetest. Informatsiooni jagatakse kiire teabevahetuse süsteemi, RAPEXi kaudu. Nii on teistel Euroopa riikidel
võimalik rakendada sarnaseid meetmeid.
Lisaks peavad riiklikud asutused pidevalt jälgima tarbijate kaebusi, mis puudutavad toodete ohutusega seotud probleeme.
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Kuidas
süsteem töötab?
Tootjad peavad kindlaks tegema, et nende
tooted vastavad olulistele ohutusnõuetele. Selleks hinnatakse võimalikke riske ja tehakse vajalikke
katseid. Kui katsed ja riskide hindamine on tehtud, kinnitab tootja tootele CE-märgise.
Teatud toodete puhul, mis kujutavad oma olemuse tõttu suuremaid riske, näiteks gaasiboilerid või kettsaed, ei
saa nõuetele vastavust tõendada ainult tootja. Sellistel
juhtudel peab nõuetele vastavuse tõendamisse kaasama
ka sõltumatu osapoole (vastavushindamisasutuse). Ainult
siis, kui see on tehtud, saab tootja kinnitada tootele CEmärgise.

1

Euroopa turg/riigid tähendavad siin 27 ELi
liikmesriiki ja Euroopa Vabakaubandusühenduse EFTA liikmeid Norrat,
Islandit ning Liechtensteini.
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