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LYHYET PERUSTELUT

Kuluttajien turvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat kulmakiviä tavaroiden sisämarkkinoilla, 
jotka ovat yksi Euroopan suurimmista saavutuksista vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi.

Eri puolilla EU:ta sovelletaan yhteisiä turvallisuus- ja ympäristönormeja, joilla suojellaan 
kansalaisia turvallisuuteen liittyviltä vaaroilta, saastumiselta ja ympäristövahingoilta. EU:n 
markkinoilla myydään kuitenkin edelleen liian monia tuotteita, jotka eivät täytä näitä EU:n 
lainsäädännön sääntöjä. Vaatimustenvastaiset tuotteet voivat olla kuluttajille vaarallisia, ja 
lisäksi ne aiheuttavat ympäristöriskejä ja vääristävät kilpailua.

Asetusehdotus on osa ”tavaramarkkinoiden säädöspakettia”, jossa käsitellään tiettyjä 
heikkouksia tavaroiden sisämarkkinoiden toiminnan parantamisen kannalta. Valmistelija pitää 
myönteisenä ehdotusta, jolla pyritään vahvistamaan unionin tuotteita koskevan 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja täytäntöönpanoa. Valmistelija 
toteaa kuitenkin, että asetuksen soveltamisala on rajoitettu, ja sitä sovelletaan vain 
yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotka on lueteltu liitteessä. Liitteeseen sisältyvän 
lainsäädännön osalta ”lex generalis -säännöksen” tarkoituksena on välttää mahdolliset 
päällekkäisyydet tai ristiriitaisuudet unionin voimassaolevassa tai tulevassa muussa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä olevien ”lex specialis -säännösten” kanssa, joilla on sama 
tavoite, luonne tai vaikutus.

Valmistelija toteaa, että unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnasta vastaavat jäsenvaltiot, joiden toimia niiden oikeudenkäyttöalueiden rajat 
rajoittavat. Toimia on koordinoitava, jotta voidaan varmistaa täytäntöönpanon 
johdonmukaisuus koko EU:ssa ja puuttua vaatimustenvastaisuuksiin tehokkaasti.

EU:n lainsäädännön noudattaminen on paras tapa varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia. 
EU:n lainsäädäntö esimerkiksi lelujen ja kemikaalien alalla kuuluu maailman tiukimpiin. 
Tästä huolimatta suuria määriä vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita myydään EU:ssa 
päivittäin. Yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) vuosikertomuksessa 2017 
todetaan, että vaarallisimmat tuoteluokat EU:ssa ovat lelut (29 %), moottoriajoneuvot (20 %), 
vaatteet sekä tekstiilit ja muotituotteet (12 %) ja useimmin ilmoitettu vaara oli 
loukkaantumisriski (28 %) ja seuraavaksi kemiallinen riski (22 %).

Nykyisen tilanteen parantamiseksi tarvitaan lisää yhteistyötä viranomaisten ja talouden 
toimijoiden kesken. Sen rinnalla tarvitaan johdonmukaisia markkinavalvonnan käytäntöjä 
koko unionissa ja sen ulkorajoilla, jotta voidaan taata vaatimustenmukaisuuden sama korkea 
taso kaikkialla. Tässä yhteydessä valmistelija pitää myönteisenä keskinäistä avunantoa 
koskevia velvollisuuksia ja oikeusolettamaa, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa 
vaatimustenvastaisiksi todetut tuotteet ovat vaatimustenvastaisia koko EU:ssa.

Valmistelija katsoo, että ehdotuksen olisi parannettava täytäntöönpanoyhteistyötä ja 
vaatimustenmukaisuutta asettamatta kohtuutonta tai liiallista taakkaa jäsenvaltioiden 
viranomaisille ja talouden toimijoille. Näin ollen ehdotuksessa ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmistelija muistuttaa, että pk-yritysten 
objektiiviset mahdollisuudet on pidettävä mielessä.
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Jotta voidaan varmistaa, että markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa 
luotettavaa ja johdonmukaista, komissio ehdottaa unionin testauslaitosten nimeämistä. 
Laboratorioilla, jotka nimetään unionin testauslaitoksiksi, olisi oltava asiantuntemus, laitteet, 
infrastruktuuri ja henkilöstö, joita ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tiukimpien 
mahdollisten normien mukaisesti. Siksi valmistelija katsoo, että niiden olisi myös toimittava 
riskien ja kehittymässä olevien riskien (esimerkiksi haitallisten kemikaalien suhteen) 
osaamiskeskuksina. Valmistelija haluaa varmistaa, että ilmoitetulla laitoksella tai millä 
tahansa muulla vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on mahdollisuus tulla unionin 
testauslaitokseksi, jos ne täyttävät säädetyt edellytykset.

Valmistelija pitää myönteisenä, että asetuksessa vahvistetaan unionin tuotteiden 
vaatimustenmukaisuuden verkosto, jonka tarkoituksena on koordinoida ja helpottaa yhteisten 
täytäntöönpanotoimien toteuttamista jäsenvaltioissa. Lisäksi valmistelija ehdottaa, että 
perustetaan yleiseurooppalainen onnettomuuksien ja vahinkojen tietokanta varmistamaan, että 
valvonta on johdonmukaista koko unionissa, ja toimimaan välineenä uuden terveyttä ja 
turvallisuutta koskevan lainsäädännön ja normien kehittämisessä ja täytäntöönpanon 
parantamisessa.

Valmistelija pitää erityisen myönteisenä, että asetuksessa vahvistetaan unionin markkinoille 
tulevien tuotteiden (lähes 30 prosenttia EU:n tuotteista) valvontaa koskevat puitteet, koska 
päästyään markkinoille tuotteet voivat liikkua vapaasti unionin alueella. Samalla esittelijä 
pitää tärkeänä, että ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojeluun liittyviä vaatimuksia 
sovelletaan unionin markkinoille tuleviin tuotteisiin ja ainoastaan turvalliset ja 
vaatimustenmukaiset tuotteet pääsevät sisämarkkinoille. Jotta unionin markkinoille ei saateta 
vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, tulliviranomaisten on suoritettava riittäviä 
tarkastuksia ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Valmistelijan mielestä on 
korkea aika puuttua käytäntöön, jossa kolmannen maan vientiyritykset käytännössä valitsevat 
maahantulopaikan, jossa valvontatoimet ovat vähemmän järjestelmällisiä tai tiukkoja, ja 
tulliviranomaisten toiminnassa olevia puutteita on korjattava.

Valmistelija keskittyy ehdottamissaan tarkistuksissa yleensä terveyden, turvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun vahvistamiseen ja katsoo, että noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa koskeva asetus auttaa luomaan oikeudenmukaisemmat tavaroiden sisämarkkinat.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan varmistaa tuotteiden 
vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen 
varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten 
mukaisia, joilla taataan yleisten etujen 
suojelun korkea taso muun muassa yleisen 
terveyden ja turvallisuuden, työterveyden 
ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristönsuojelun sekä yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta voidaan suojella edellä mainittuja 
etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset 
terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan 
sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen 
täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös 
unioniin kolmansista maista tulevien 
tuotteiden osalta.

(1) Jotta voidaan varmistaa tuotteiden 
vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen 
varmistaa, että ne ovat niiden vaatimusten 
mukaisia, joilla taataan yleisten etujen 
suojelun korkea taso muun muassa yleisen 
terveyden ja turvallisuuden, työterveyden 
ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristönsuojelun sekä yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta voidaan suojella edellä mainittuja 
etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset 
terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan 
sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen 
täytäntöönpano sisämarkkinoilla, myös 
unioniin kolmansista maista tulevien 
tuotteiden osalta. Nämä vaatimukset olisi 
pyrittävä tekemään sopivan 
yksinkertaisiksi, jotta voidaan helpottaa 
talouden toimijoiden kykyä noudattaa 
unionin oikeutta, ja samalla sopivan 
tehokkaiksi, jotta 
markkinavalvontaviranomaisille 
annetaan mahdollisuudet 
täytäntöönpanotoimiin. Tämän asetuksen 
vaatimukset ja niiden soveltaminen on 
suunniteltu siten, että etusijalle asetetaan 
niiden tuotteiden valvonta, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan vaaran.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen pitäisi kattaa 
tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä 
lueteltua unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä 
luetellun lainsäädännön olisi katettava 
kaikki unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka 
koskee muita teollisuustuotteita kuin 

(5) Tämän asetuksen pitäisi kattaa 
tuotteet, joihin sovelletaan direktiiviä 
2001/95/EY tai liitteessä lueteltua unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Liitteessä 
luetellun lainsäädännön olisi katettava 
kaikki unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntö, joka 
koskee muita teollisuustuotteita kuin 
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elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja 
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä 
kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita 
sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka 
liittyvät suoraan niiden tulevaan 
lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, 
että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle 
unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset 
puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita 
tuotteisiin sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä 
etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. 
Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä 
säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta 
myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja 
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä 
kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita 
sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka 
liittyvät suoraan niiden tulevaan 
lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, 
että näiden tuotteiden markkinavalvonnalle 
unionin tasolla on käytettävissä yhtenäiset 
puitteet. Sen vuoksi on muutettava useita 
tuotteisiin sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön välineitä 
etenkin poistamalla viittauksia tiettyihin 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännöksiin. 
Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä 
säädetään siitä, sovelletaanko tätä asetusta 
myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

Perustelu

Kuluttajien tehokas suojeleminen edellyttää kyseisen direktiivin sisällyttämistä 
lainsäädäntöön. Eräät direktiivin mukaiset tuotteet, kuten lelut, ovat erittäin tärkeitä suurelle 
yleisölle, ja niitä olisi suojeltava.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kuluttajien turvallisuus riippuu 
pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön
turvallisuusvaatimuksineen pannaan 
aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi on 
tarpeen tehostaa täytäntöönpanon 
valvontaa koskevia toimenpiteitä. 
Toimenpiteitä olisi parannettava ja 
tehostettava jatkuvasti, jotta voidaan 
vastata globaalien markkinoiden ja yhä 
monimutkaisemman toimitusketjun 
nykyään asettamiin haasteisiin.

(7) Kuluttajien turvallisuus riippuu 
pitkälti siitä, että tuotteita koskeva unionin
lainsäädäntö turvallisuusvaatimuksineen 
pannaan aktiivisesti täytäntöön. Sen vuoksi 
on tarpeen tehostaa täytäntöönpanon 
valvontaa koskevia toimenpiteitä, myös 
sellaisten tuotteiden osalta, joita tarjotaan 
unionissa verkkokaupassa 
loppukäyttäjille. Toimenpiteitä olisi 
parannettava ja tehostettava jatkuvasti, 
jotta voidaan vastata globaalien 
markkinoiden ja yhä monimutkaisemman 
toimitusketjun nykyään asettamiin 
haasteisiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä esineiden internetiin ja 
tekoälyä hyödyntävien laitteiden 
yleistymiseen, kun otetaan huomioon, että 
kuluttajat käyttävät yhä useammin 
arjessaan internetiin liitettyjä laitteita 
olematta perillä niiden mahdollisista 
turvallisuusuhista ja etäriskeistä. Unionin 
sääntelykehyksessä olisi siksi 
paneuduttava kyseisiin kysymyksiin, jotta 
voidaan varmistaa kuluttajien parempi 
suojeleminen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vastuu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla 
jäsenvaltioilla, joiden 
markkinavalvontaviranomaisia olisi 
vaadittava varmistamaan, että 
lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava 
käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, 
joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja 
muiden valvontatoimien tehokkuus.

(9) Vastuu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta tulisi olla 
jäsenvaltioilla, joiden 
markkinavalvontaviranomaisia olisi 
vaadittava varmistamaan, että 
lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava 
käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, 
joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja 
muiden valvontatoimien tehokkuus, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta komission 
toteuttamaa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
valvontaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Oikeudenmukaisemmilla 
sisämarkkinoilla olisi varmistettava 
yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille 
talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä 
kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanoa. Valmistajien ja 
markkinavalvontaviranomaisten hyvä 
yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla 
tuotteen osalta voidaan välittömästi 
toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. 
On tärkeää, että olemassa on unioniin 
sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen. Tällaisen 
vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen 
antamisesta vastaavan henkilön tulisi olla 
valmistaja, maahantuoja tai joku muu 
valmistajan tätä tarkoitusta varten 
nimeämä henkilö, esimerkiksi toinen 
talouden toimija. Unioniin sijoittautuneella 
vaatimustenmukaisuutta koskevista 
tiedoista vastaavalla henkilöllä on 
olennainen rooli toimia unioniin 
sijoittautuneena 
markkinavalvontaviranomaisten 
yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä 
tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet 
täyttävät unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimukset, millä palvellaan unionin 
kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten 
etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa 
edellytetään unioniin sijoittautunutta 
vaatimustenmukaisuutta koskevista 
tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi 
soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään 
tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten 
välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista 
säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 
artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 
artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 

(14) Oikeudenmukaisemmilla 
sisämarkkinoilla olisi varmistettava 
yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille 
talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä 
kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanoa. Valmistajien, 
jakelijoiden, tukku- ja vähittäismyyjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten hyvä 
yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla 
tuotteen osalta voidaan välittömästi 
toteuttaa toimenpiteitä ja korjaavia toimia. 
On tärkeää, että olemassa on unioniin 
sijoittautunut yhteyshenkilö, jolle 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
esittää kysymyksiä siitä, onko jokin tuote 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen. Vaatimustenmukaisuutta 
koskevien tietojen antamisesta vastaavan 
henkilön tulisi olla valmistaja tai tämän 
nimeämä valtuutettu edustaja. Jos 
valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin 
eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
tietojen antamisesta vastaavan henkilön 
tulisi olla maahantuoja tai jakelija. 
Unioniin sijoittautuneella 
vaatimustenmukaisuutta koskevista 
tiedoista vastaavalla henkilöllä on 
olennainen rooli toimia unioniin 
sijoittautuneena 
markkinavalvontaviranomaisten 
yhteyshenkilönä ja suorittaa ripeästi tiettyjä 
tehtäviä sen varmistamiseksi, että tuotteet 
täyttävät unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimukset, millä palvellaan unionin 
kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten 
etuja. Tämän asetuksen säännöksiä, joissa 
edellytetään unioniin sijoittautunutta 
vaatimustenmukaisuutta koskevista 
tiedoista vastaavaa henkilöä, ei pitäisi 
soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään 
tiettyjen tuotteita koskevien oikeudellisten 



AD\1158272FI.docx 9/42 PE620.896v02-00

FI

artiklassa. välineiden erityisillä vaatimuksilla, joista 
säädetään asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 
artiklassa, asetuksen (EU) 2017/745 15 
artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/746 15 
artiklassa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Markkinavalvontatoimien olisi 
oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta 
voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä 
sovelletaan oikein. Koska valvonta voi 
rasittaa talouden toimijoita, 
markkinavalvontaviranomaisten olisi 
järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia 
toimijoiden edut huomioon ottaen ja 
rajattava rasitus siihen, mikä on tarpeen 
tehokkaan ja toimivan valvonnan 
suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi 
toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä 
huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin 
tuotteen vaatimustenvastaisuudella 
merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion 
alueella vai voivatko sen vaikutukset 
ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille.

(18) Markkinavalvontatoimien olisi 
oltava perusteellisia ja vaikuttavia, jotta 
voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä 
sovelletaan oikein. Koska valvonta voi 
rasittaa talouden toimijoita, 
markkinavalvontaviranomaisten olisi 
järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia 
kyseisten toimijoiden edut huomioon 
ottaen ja rajattava rasitus siihen, mikä on 
tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan 
suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi 
toteutettava markkinavalvontatoimet yhtä 
huolellisesti siitä riippumatta, onko jonkin 
tuotteen vaatimustenvastaisuudella 
merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion 
alueella vai voivatko sen vaikutukset 
ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille. 
Markkinavalvontaviranomaisten olisi 
laadittava yhdenmukaiset 
tarkastustoimenpiteet, kun tuote aiheuttaa 
tunnetun tai uuden vaaran.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Markkinavalvontaviranomaisten 
olisi voitava antaa neuvoja pakkauksiin ja 
tilauksiin tehtävistä muutoksista, jos ne 
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katsovat tilanteen olevan ristiriidassa 
unionin lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta voidaan varmistaa, että 
markkinavalvonnan puitteissa tehtävä 
testaus on koko unionissa luotettavaa ja 
johdonmukaista, komission olisi nimettävä 
unionin testauslaitoksia. Lisäksi olisi 
kehitettävä kattavampi tietojärjestelmä 
testitulosten jakamiseksi unionissa, jotta 
voidaan välttää tarpeettomia 
päällekkäisyyksiä ja taata parempi 
johdonmukaisuus unionin tasolla.

(33) Jotta voidaan varmistaa, että 
markkinavalvonnan puitteissa tehtävä 
testaus on koko unionissa luotettavaa ja 
johdonmukaista, komission olisi nimettävä 
unionin testauslaitoksia. Unionin 
markkinavalvontaviranomaisten olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
unionin testauslaitosten tekemien testien 
tulokset. Lisäksi olisi kehitettävä 
kattavampi tietojärjestelmä testitulosten 
jakamiseksi unionissa, jotta voidaan välttää 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja taata 
parempi johdonmukaisuus unionin tasolla. 
Unionin testauslaitosten olisi toimittava 
tunnettujen ja uusien riskien 
osaamiskeskuksena ja autettava unionia 
ja jäsenvaltioita kehittämään yhteisiä, 
mahdollisimman pitkälle kehittyneitä 
testausmenetelmiä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että käytettävissä on pysyvästi riittävät 
taloudelliset resurssit, jotta 
markkinavalvontaviranomaisilla on 
mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö 
ja hankkia asianmukainen välineistö. 
Tehokas markkinavalvonta vaatii 
resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat 
resurssit, jotka tasoltaan vastaavat 

(35) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että käytettävissä on pysyvästi riittävät 
taloudelliset resurssit, jotta 
markkinavalvontaviranomaisilla on 
mahdollisuus palkata soveltuva henkilöstö 
ja hankkia asianmukainen välineistö. 
Tehokas markkinavalvonta vaatii 
resursseja, ja siihen olisi tarjottava vakaat 
resurssit, jotka tasoltaan vastaavat 
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kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. 
Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi 
täydennettävä perimällä maksuja niiden 
kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät 
vaatimustenvastaisiksi todettuihin 
tuotteisiin liittyvien 
markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, 
ottaen asianmukaisesti huomioon talouden 
toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. 
Hallinnolliset ja automaattiset 
tarkastukset eivät voi korvata fyysisiä 
tarkastuksia, joilla taataan, että tuote on 
olennaisilta osin asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön vaatimusten mukainen.
Julkista rahoitusta olisi sen vuoksi 
täydennettävä perimällä maksuja niiden 
kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät 
vaatimustenvastaisiksi todettuihin 
tuotteisiin liittyvien 
markkinavalvontatoimien toteuttamisesta, 
ottaen asianmukaisesti huomioon talouden 
toimijan vaatimustenmukaisuushistorian.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Olisi tehostettava seuraamuksia, 
joita sovelletaan tässä asetuksessa taikka 
unionin tai jäsenvaltioiden 
tuotelainsäädännössä olevien talouden 
toimijoita velvoittavien säännösten 
rikkomiseen, jotta voidaan tehokkaasti 
estää vaatimustenvastaisten tuotteiden 
markkinoille saattaminen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Komission olisi valvottava 
tulliviranomaisten toiminnan 
tuloksellisuutta ja paikattava puutteita, 
jotka saattaisivat heikentää vaatimuksia 
noudattavien unionin tuottajien 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä tuotteita 
unioniin tuoviin kolmansien maiden 
tuottajiin nähden. Komission olisi myös 
valvottava käytäntöä, jossa kolmansien 
maiden viejät valitsevat unioniin 
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saapumiseen sellaiset paikat, joissa 
valvonta on lievempää tai vähemmän 
järjestelmällistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja 
menettelyt vaatimustenmukaisuustietojen 
toimittamiselle tietyistä tuotteista, joihin 
sovelletaan tällaisten tuotteiden kaupan 
pitämisen edellytykset yhdenmukaistavia 
unionin säädöksiä. Siinä vahvistetaan 
puitteet talouden toimijoiden yhteistyölle 
tällaisten tuotteiden suhteen.

Tällä asetuksella pyritään suojelemaan 
eurooppalaisten kuluttajien terveyttä ja 
turvallisuutta sekä ympäristöä, ja siinä 
säädetään menettelyistä, joilla 
varmistetaan, että eurooppalaisten 
kuluttajien saatavilla on ainoastaan 
turvallisia ja vaatimustenmukaisia 
tuotteita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin, joihin sovelletaan tämän 
asetuksen liitteessä lueteltua unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
jäljempänä ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntö’.

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
tuotteisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 
2001/95/EY tai tämän asetuksen liitteessä 
lueteltua unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
jäljempänä ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntö’.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
estä markkinavalvontaviranomaisia 
ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY 
säädettyihin täsmällisempiin 
toimenpiteisiin.

3. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
estä markkinavalvontaviranomaisia 
ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY 
säädettyihin täsmällisempiin 
toimenpiteisiin. Näiden viranomaisten on 
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aina toimittava ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti, etenkin kun on 
kyse terveydestä ja ympäristöstä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’markkinavalvonnalla’ 
markkinavalvontaviranomaisten toimintaa 
ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä
asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä 
vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita 
yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(3) ’markkinavalvonnalla’ 
markkinavalvontaviranomaisten toimintaa 
ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionin 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten 
mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä ja 
turvallisuutta yleensä, työterveyttä ja 
-turvallisuutta, kuluttajansuojaa, yleistä
turvallisuutta tai muita yleisten etujen 
suojeluun liittyviä seikkoja;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ’muodollisella 
vaatimustenvastaisuudella’ hallinnollista 
vaatimustenvastaisuutta, joka ei johda 
keskeisten vaatimusten rikkomiseen, 
mukaan lukien mutta ei ainoastaan 
vaatimustenvastaisuus sellaisena kuin se 
on määriteltynä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen 768/2008/EY 
viitesäännösten R34 artiklassa1 a;

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 
ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).



PE620.896v02-00 14/42 AD\1158272FI.docx

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’vakavalla vaaralla’ 
markkinavalvontaviranomaisten nopeita 
toimia edellyttäviä vakavia vaaroja, 
mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden 
vaikutukset eivät ole välittömiä;

(15) ’vakavalla vaaralla’ nopeita 
toimenpiteitä ja seurantaa edellyttävää 
vaaraa, myös sellaista, jonka vaikutukset 
eivät välttämättä ilmene välittömästi; 
unionin yhdenmukaisuuslainsäädännössä 
määritellyn keskeisen vaatimuksen 
vastaisen tuotteen tai direktiivin 
2001/95/EY mukaisen yleisen 
tuoteturvallisuusvaatimuksen vastaisen 
tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan 
vaaran;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) ’vapaaehtoisilla toimenpiteillä’ 
toimenpiteitä, joiden mukaan 
toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti 
sitoutunut poistamaan 
vaatimustenmukaisuuden 
markkinavalvontaviranomaisen tulosten 
perusteella tai omien havaintojensa 
pohjalta;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) ’perustellulla pyynnöllä’ 
markkinavalvontaviranomaisen pyyntöä 
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epäillyn vaatimustenmukaisuuden 
perusteella;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) ’erillisillä malleilla’ kaikkia 
tuotteita, joiden ominaisuudet ovat 
erilaisia, myös silloin, kun erot ovat 
vähäisiä tai jopa olemattomia;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) valmistaja on sijoittautunut unioniin 
tai tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi
seuraavista:

(a) valmistaja tai sen valtuutettu 
edustaja on sijoittautunut unioniin tai 
tuotteen osalta on olemassa ainakin yksi 
seuraavista:

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) maahantuoja; i) maahantuoja, kun valmistaja ei ole 
sijoittautunut unioniin eikä valtuutettua 
edustajaa ole;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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i a) jakelija;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unioniin sijoittautunut luonnollinen 
tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan 
antama kirjallinen toimeksianto, jossa 
nimetään hänet henkilöksi, joka hoitaa 3 
kohdassa luetellut tehtävät, ja jossa 
edellytetään hänen hoitavan kyseiset
tehtävät valmistajan puolesta;

ii) kun valmistaja tai maahantuoja ei 
ole sijoittautunut unioniin, unioniin
sijoittautunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama 
kirjallinen toimeksianto, jossa nimetään 
hänet henkilöksi, joka vastaa 
vaatimustenmukaisuudesta ja hoitaa 3 
kohdassa luetellut tehtävät valmistajan 
puolesta;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistajan, maahantuojan tai a 
alakohdan vaatimukset täyttävän muun 
henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat 
4 kohdan mukaisesti julkisesti saatavilla ja 
ilmoitetaan tai ovat 5 kohdan mukaisesti 
tunnistettavissa.

(b) valmistajan, maahantuojan, 
jakelijan tai a alakohdan vaatimukset 
täyttävän muun henkilön henkilöllisyys ja 
yhteystiedot ovat 4 kohdan mukaisesti 
julkisesti saatavilla ja ilmoitetaan tai ovat 5 
kohdan mukaisesti tunnistettavissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimittaa 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä tälle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

(b) toimittaa 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä tälle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
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jollakin unionin virallisella kielellä, jonka 
asianomainen jäsenvaltio määrittelee;

jollakin unionin virallisella kielellä, jonka 
asianomainen jäsenvaltio määrittelee, ja 
osoittaa, että sen erillisissä malleissa on 3 
artiklan 22 a kohdassa määriteltyjä 
erilaisia keskeisiä ominaisuuksia;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehdä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa 
näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan tuotteen 
aiheuttamat vaarat tai, jos tämä ei ole 
mahdollista, lieventämään niitä.

(c) tehdä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa 
omasta aloitteestaan tai kyseisten 
viranomaisten pyynnöstä yhteistyötä ja 
toteuttaa pikaisia toimia, joilla pyritään 
poistamaan tuotteen aiheuttamat vaarat tai
korjaamaan ne, jos tuote ei vastaa siihen 
sovellettavassa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
direktiivissä 2001/95/EY vahvistettuja 
vaatimuksia, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, lieventämään vaaroja;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ilmoittaa välittömästi valmistajalle 
ja tarvittaessa muille talouden toimijoille, 
jos hän katsoo tai jos hänellä on syytä 
uskoa, että kyseinen tuote aiheuttaa 
vaaran tai ei ole sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön tai 
yhdenmukaistetun standardin mukainen;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Valmistajien on asetettava tuotteen 
vaatimustenmukaisuutta koskevista 
tiedoista vastaavan henkilön 
henkilöllisyys ja yhteystiedot julkisesti 
saataville joko verkkosivustollaan tai jos 
verkkosivustoa ei ole, jollakin muulla 
tavalla, jonka avulla tiedot ovat unionissa 
yleisön saatavilla helposti ja maksutta.

Poistetaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuotteen vaatimustenmukaisuutta 
koskevista tiedoista vastaavan henkilön
henkilöllisyys ja yhteystiedot on 
ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa 
tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen 
pakkauksessa tai paketissa taikka sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

5. Tuotteen vaatimustenmukaisuutta 
koskevista tiedoista valmistajan
henkilöllisyys ja yhteystiedot sekä 
vastaavan henkilön yhteystiedot on 
ilmoitettava tai oltava tunnistettavissa 
tiedoissa, jotka annetaan tuotteessa, sen 
pakkauksessa tai paketissa taikka sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Perustelu

Tuote voidaan saattaa markkinoille vain, jos se on vaatimusten mukainen ja turvallinen 
kuluttajien ja ympäristön kannalta. Tämä on ensisijaisesti valmistajan vastuulla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Valmistajan, maahantuojan tai 
kenen tahansa muun tämän artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
vaatimukset täyttävän henkilön on 
asetettava asianmukaisella tavalla yleisön 
ja muiden talouden toimijoiden saataville 
kuvitettu luettelo tuotemalleistaan, 
etenkin kun on kyse tuotteista, joihin 



AD\1158272FI.docx 19/42 PE620.896v02-00

FI

sovelletaan direktiivin 2001/95/EY 13 
artiklan mukaista komission päätöstä, ja 
tuotteista, joita jaetaan laajasti.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Jakelijoita koskevat velvoitteet

1. Ennen kuin tuote asetetaan saataville 
markkinoilla, jakelijoiden on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet asiaan 
sovellettavaa 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
yhdenmukaistettuja normeja tai 
direktiiviä 2001/95/EY.

2. Tiedottamisvaatimusten 
noudattamisesta vastaavan henkilön on 
toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä tälle 
viranomaiselle asianomaisen jäsenvaltion 
määrittämällä unionin virallisella kielellä 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi 
ja sen osoittamiseksi, että sen erillisissä 
malleissa on 3 artiklan 22 c kohdassa 
määriteltyjä erilaisia keskeisiä 
ominaisuuksia.

Perustelu

Vähittäismyyjät sallivat toistuvasti laittomien tai vaatimustenvastaisten tavaroiden myynnin ja 
kulutuksen. Tarkistus pakottaa jakelijat ottamaan aktiivisemman roolin laittomien tavaroiden 
kieltämisessä.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
säädetään EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
laatimisesta, valmistajien on asetettava 
vakuutus julkisesti saataville joko 
verkkosivustollaan tai jos verkkosivustoa 
ei ole, jollakin muulla tavalla, jonka 
avulla vakuutus on unionissa yleisön 
saatavilla helposti ja maksutta.

Jos unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
säädetään EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
laatimisesta, valmistajien – myös 
kolmansissa maissa – tai maahantuojien 
on asetettava vakuutus saataville maksutta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät 
kumppanuusjärjestelyt

1. Markkinavalvontaviranomainen 
voi tehdä alueelleen sijoittautuneen 
talouden toimijan kanssa 
kumppanuusjärjestelyn, jossa 
viranomainen sopii antavansa talouden 
toimijalle neuvoja ja ohjeita unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä, jota 
sovelletaan talouden toimijan vastuulla 
oleviin tuotteisiin.

Järjestely ei saa sisältää sellaisten 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
suorittamista, jotka on unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaisesti uskottu ilmoitetuille laitoksille.

2. Jos 
markkinavalvontaviranomainen tekee 1 
kohdan mukaisen 
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kumppanuusjärjestelyn, sen on syötettävä 
järjestely 34 artiklassa tarkoitettuun 
järjestelmään ja annettava samalla tiedot 
järjestelyn alasta sekä omat ja talouden 
toimijan nimi- ja osoitetiedot.

3. Jos 
markkinavalvontaviranomainen tekee 1 
kohdan mukaisen 
kumppanuusjärjestelyn, muiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ilmoitettava sille mahdollisista kyseistä 
talouden toimijaa vastaan 
toteuttamistaan, sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamiseen liittyvistä tilapäisistä 
toimenpiteistä ja talouden toimijan 
mahdollisesti toteuttamista korjaavista 
toimenpiteistä.

4. Jos 
markkinavalvontaviranomainen tekee 1 
kohdan mukaisen 
kumppanuusjärjestelyn, se voi veloittaa 
kyseiseltä talouden toimijalta maksuja, 
jotka vastaavat viranomaiselle 1 ja 2 
kohdan mukaisten toimien toteuttamisesta 
aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia.

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten on pysyttävä riippumattomina suorittaessaan tehtäviään.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tehdä yritysten taikka yrityksiä tai 
loppukäyttäjiä edustavien organisaatioiden 
kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja 
sellaisten yhteisten toimien toteuttamisesta 
tai rahoittamisesta, joilla pyritään 
havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai 
edistämään vaatimusten noudattamista 
tietyillä maantieteellisillä alueilla tai 

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tehdä tulli-, satama- tai 
lentokenttäviranomaisten, yritysten taikka 
yrityksiä tai loppukäyttäjiä edustavien 
organisaatioiden kanssa 
yhteisymmärryspöytäkirjoja sellaisten 
yhteisten toimien toteuttamisesta tai 
rahoittamisesta, joilla pyritään 
havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet tai 
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tiettyjen tuoteryhmien suhteen. edistämään vaatimusten noudattamista 
tietyillä maantieteellisillä alueilla tai 
tiettyjen tuoteryhmien suhteen kyseisen 
alueen kuluttajien erityisten 
huolenaiheiden mukaisesti. 
Markkinavalvontaviranomaisen on 
toimitettava yhteisymmärryspöytäkirjan 
luonnos komissiolle ennen sen 
hyväksymistä. Komissio antaa 
markkinavalvontaviranomaisille 
lausunnon yhteisymmärryspöytäkirjan 
luonnoksesta ja 
täytäntöönpanokertomuksesta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomainen voi 
käyttää 1 kohdan mukaisesti tekemäänsä 
yhteisymmärryspöytäkirjaan perustuvien, 
pöytäkirjan muiden osapuolten 
toteuttamien tai rahoittamien toimien 
tuloksena saatuja tietoja osana 
vaatimustenvastaisuuksia koskevia 
tutkimuksiaan, mutta vain siinä 
tapauksessa, että kyseinen toimi on 
suoritettu riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ilman 
ennakkokäsityksiä.

2. Markkinavalvontaviranomainen voi 
käyttää 1 kohdan mukaisesti tekemäänsä 
yhteisymmärryspöytäkirjaan perustuvien, 
pöytäkirjan muiden osapuolten 
toteuttamien tai rahoittamien toimien 
tuloksena saatuja tietoja osana 
vaatimustenvastaisuuksia koskevia 
tutkimuksiaan, mutta vain siinä 
tapauksessa, että kyseinen toimi on 
suoritettu riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ilman 
ennakkokäsityksiä. Tiedot siitä, miten 
tuotteet on testattu, sekä kyseisten testien 
tulokset on asetettava julkisesti saataville.

Perustelu

Tarvitaan lisää avoimuutta testausmenetelmistä, testausta koskevista perusteista sekä 
testauksen tuloksista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Markkinavalvontaviranomaisen ja 1 
kohdassa tarkoitettujen yritysten tai 
organisaatioiden välisen tiedonvaihdon, 
jonka tarkoituksena on niiden mainitun 
kohdan mukaisesti tekemän 
yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai 
täytäntöönpano, ei katsota rikkovan 
salassapitovelvollisuutta.

3. Markkinavalvontaviranomaisen, 
komission tai tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta käsittelevän 
unionin johtokunnan ja 1 kohdassa 
tarkoitettujen yritysten tai organisaatioiden 
väliseen tiedonvaihtoon, jonka 
tarkoituksena on niiden mainitun kohdan 
mukaisesti tekemän 
yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen tai 
täytäntöönpano, on sovellettava 
salassapitovelvollisuutta. Kaikkeen 
muuhun kyseisen tiedon käyttöön 
sovelletaan kaikkien tiukimpia 
luottamuksellisuutta, salassapitoa ja 
liikesalaisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) menettelyt, joilla seurataan 
tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä 
onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien 
terveydelle tai turvallisuudelle;

(b) menettelyt, joilla seurataan 
tällaisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjä 
onnettomuuksia tai haittoja loppukäyttäjien 
terveydelle, turvallisuudelle tai 
turvaamiselle;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) menettelyt, joilla kerätään ja 
kartoitetaan tieteellistä ja teknistä tietoa 
turvallisuuskysymyksistä, jotka 
vaikuttavat erityisesti terveyden ja 
ympäristön suojeluun;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d b) menettelyt yhteistyön 
käynnistämisestä sekä tietojen ja 
kokemusten vaihtamisesta 
markkinavalvontaviranomaisten välillä 
sekä tiede- tai tutkimuslaitosten välillä.

Perustelu

Tietämyksen, tiedon ja kokemuksen jakaminen markkinavalvontaviranomaisten välillä sekä 
tiede- ja tutkimuslaitosten välillä näyttää hyödyttävän molempia osapuolia erityisesti alueilla, 
joilla esiintyy nopeaa tieteellistä kehitystä ja innovaatiota.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan 
tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa 
noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan 
huomioon vähintään seuraavat tekijät:

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
osana 1 kohdassa tarkoitettuja toimiaan 
tehtävä riskiperusteista lähestymistapaa 
noudattaen tarkastuksia, joissa otetaan 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti huomioon vähintään seuraavat 
tekijät:

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotteeseen, kuten markkinoilla 
olevien tuotteiden määrään ja kyseiseen 
tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaratekijöihin;

i) tuotteeseen, kuten markkinoilla 
olevien tuotteiden määrään ja kyseiseen 
tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaratekijöihin, ottaen erityisesti 
huomioon mahdollisten riskien 
terveysvaikutukset;

Tarkistus44

Ehdotus asetukseksi
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12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuote on omiaan vaarantamaan 
loppukäyttäjien terveyden tai 
turvallisuuden;

(a) tuote on omiaan vaarantamaan 
loppukäyttäjien terveyden, turvallisuuden
tai turvaamisen tai aiheuttamaan 
vahinkoa ympäristölle;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuote ei täytä unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia.

(b) tuote ei täytä unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
direktiivissä 2001/95/EY vahvistettuja 
sovellettavia vaatimuksia ja voisi sen 
vuoksi vaarantaa loppukäyttäjien 
terveyden ja turvallisuuden.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois 
markkinoilta tai kielletään tai sen 
saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
varmistettava, että asiasta tiedotetaan 
komissiolle 31 artiklalla perustetun 
verkoston kautta ja muille jäsenvaltioille ja 
loppukäyttäjille.

Jos tuote poistetaan tai vedetään pois 
markkinoilta tai kielletään tai sen 
saatavuutta markkinoilla rajoitetaan, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
varmistettava, että asiasta tiedotetaan 
komissiolle 31 artiklalla perustetun 
verkoston kautta, unionin 
testauslaitoksille ja muille jäsenvaltioille ja 
loppukäyttäjille.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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5 a. Komissio voi jäsenvaltioiden 
viranomaisten, talouden toimijoiden ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten riskien arviointia 
koskevien mahdollisten kiistojen 
ratkaisemiseksi joko omasta aloitteestaan 
tai markkinavalvontaviranomaisen 
pyynnöstä teettää 28 artiklassa 
tarkoitetulla Euroopan unionin 
viitelaboratoriolla riskienarvioinnin. 
Tällainen arviointi sitoo kaikkia 
sidosryhmiä.

Tarkistus 48

Proposal for a regulation
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallinen markkinavalvontastrategia 
vähintään kolmen vuoden välein. 
Strategialla on edistettävä johdonmukaista, 
kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa 
lähestyä markkinavalvontaa ja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion 
alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen 
toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan 
luettuina tuonti ja digitaaliset 
toimitusketjut.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallinen markkinavalvontastrategia 
vähintään 4 vuoden välein, kun otetaan 
huomioon markkinoiden nopea 
kehittyminen ja uudet ilmenevät vaarat. 
Strategialla on edistettävä johdonmukaista, 
kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa 
lähestyä markkinavalvontaa ja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion 
alueella, ja sen on katettava kaikki tuotteen 
toimitusketjun sektorit ja vaiheet, mukaan 
luettuina tuonti ja digitaaliset 
toimitusketjut. Jäsenvaltioiden on 
kansallista 
markkinavalvontastrategiaansa 
laatiessaan kuultava sidosryhmiä ja 
asetettava niiden huomautukset suuren 
yleisön saataville.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin (b) unionin 
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yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvontaa varten 
ensisijaisiksi määritellyt alat;

yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvontaa varten 
ensisijaisiksi määritellyt alat; 
Jäsenvaltioiden on pidettävä ensisijaisina 
tuotteita, joista tehdään tai on tehty 
kiireellisessä menettelyssä päätös 
direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan 
nojalla;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) suunnitellut täytäntöönpanotoimet, 
joilla pyritään vähentämään 
vaatimustenvastaisuustapauksia 
ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan 
luettuina aiheellisissa tapauksissa 
tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot 
sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa 
vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän 
yleisiä;

(c) suunnitellut täytäntöönpanotoimet, 
joilla pyritään vähentämään 
vaatimustenvastaisuustapauksia 
ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan 
luettuina aiheellisissa tapauksissa 
tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot 
sellaisten tuoteryhmien osalta, joissa 
vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän 
yleisiä ja jotka saattaisivat aiheuttaa 
vakavan vaaran;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) arvio uusista kuluttajille koituvista 
riskeistä, kun on kyse tuotteista, jotka 
voivat olla yhteydessä internetiin ja 
vaarantaa kuluttajien turvallisuuden;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kansallisesta 
markkinavalvontastrategiastaan 34 
artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kansallisesta
markkinavalvontastrategiastaan 34 
artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta ja 
asetettava se suuren yleisön saataville.

Perustelu

Avoimuuden lisääminen.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valtuudet tehdä 
järjestelmätarkastuksia talouden 
toimijoiden organisaatioihin, mukaan 
luettuina niiden menettelyjen 
tarkastaminen, joilla toimijat varmistavat 
tämän asetuksen ja sovellettavan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamisen;

Poistetaan.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) sinetöidä mitkä tahansa talouden 
toimijan tilat tai takavarikoida mitkä 
tahansa talouden toimijan tiedot tai 
asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin 
se on tarpeen tutkimusta varten;

(2) sinetöidä talouden toimijan
asianomaiset tilat tai takavarikoida mitkä 
tahansa talouden toimijan tiedot tai 
asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin 
se on tarpeen tutkimusta varten;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(h) valtuudet toteuttaa tilapäisiä 
toimenpiteitä, jos käytettävissä ei ole 
muuta tehokasta keinoa vakavan vaaran 
välttämiseksi, mukaan luettuina etenkin
tilapäiset toimenpiteet, joilla vaaditaan 
säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan tai 
keskeyttämään pääsyn sisältöön tai 
rajoittamaan sitä tai keskeytetään 
verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta 
taikka vaaditaan 
aluetunnusrekisterinpitäjää tai 
rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen 
verkkotunnus määräajaksi;

(h) valtuudet toteuttaa vaarallisia tai 
vaatimustenvastaisia tuotteita koskevia 
tilapäisiä ja/tai lopullisia toimenpiteitä, jos 
käytettävissä ei ole muuta tehokasta keinoa 
vakavan vaaran välttämiseksi, mukaan 
luettuina etenkin toimenpiteet, joilla 
vaaditaan säilytyspalvelun tarjoajia 
poistamaan tai keskeyttämään pääsyn 
sisältöön tai rajoittamaan sitä tai 
keskeytetään verkkosivuston, palvelun tai 
tilin toiminta taikka vaaditaan 
aluetunnusrekisterinpitäjää tai 
rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen 
verkkotunnus määräajaksi;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) valtuudet määrätä 
vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu 
voitto perittäväksi takaisin;

(m) valtuudet määrätä 
vaatimustenvastaisuuden tuloksena saatu 
voitto perittäväksi takaisin ja edellyttää 
yrityksiltä korvauksia niille kuluttajille, 
joita asia koskee;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) valtuudet julkaista kaikki 
lainvoimaiset päätökset, lopulliset 
toimenpiteet, talouden toimijan antamat 
sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla 
tehdyt päätökset, mukaan luettuna 
valtuudet julkaista 
vaatimustenvastaisuudesta vastuussa 
olevan talouden toimijan henkilöllisyys.

(n) valtuudet julkaista kaikki 
lainvoimaiset päätökset, lopulliset 
toimenpiteet, talouden toimijan antamat 
sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla 
tehdyt päätökset, mukaan luettuna 
valtuudet julkaista 
vaatimustenvastaisuudesta vastuussa 
olevan talouden toimijan henkilöllisyys
antaen mahdollisimman tiukat takeet 
luottamuksellisuuden, 
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ammattisalaisuuden ja liikesalaisuuksien 
säilyttämisestä sekä ehdot, joissa 
määritetään, miten talouden toimijan on 
korvattava kuluttajille aiheutunut tappio 
tai vahinko.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava talouden toimijoiden niille 
antamat sitoumukset, talouden toimijoiden 
niiden alueella toteuttamien korjaavien 
toimenpiteiden yksityiskohdat sekä 
asianomaisen 
markkinavalvontaviranomaisen tämän 
asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten 
toimenpiteiden yksityiskohdat.

4. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava talouden toimijoiden niille 
antamat sitoumukset, talouden toimijoiden 
niiden alueella toteuttamien korjaavien 
toimenpiteiden yksityiskohdat sekä 
asianomaisen 
markkinavalvontaviranomaisen tämän 
asetuksen nojalla toteuttamien tilapäisten 
toimenpiteiden yksityiskohdat antaen 
mahdollisimman tiukat takeet 
luottamuksellisuuden, 
ammattisalaisuuden ja liikesalaisuuksien 
säilyttämisestä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinavalvontaviranomaisten on 
käytettävä toimivaltaansa 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

5. Markkinavalvontaviranomaisten on 
käytettävä toimivaltaansa ennalta 
varautumisen periaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa, tekemällä 
asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa 
fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia 
edustavan otoksen perusteella.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa komission 
määrittelemän yhteisen metodologian 
mukaisesti, tekemällä asiakirjatarkastuksia 
sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia edustavan otoksen 
perusteella. Komissiolla on valta antaa 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
vähimmäisprosenttiosuudet niiden 
tarkastusten määrästä, jotka 
markkinavalvontaviranomaisten on 
tehtävä eri tuoteryhmien tuotteille 
unionin tuotevalvontaverkoston 
määrittämien prioriteettien mukaisesti.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
noudatettava luottamuksellisuuden 
periaatetta, jos se on tarpeen ammatti- tai 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, kuitenkin niin, että tiedot 
julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti 
mahdollisimman täysimääräisinä, jotta 
voidaan suojella loppukäyttäjien etuja 
unionissa.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
annettava mahdollisimman hyvät takeet 
luottamuksellisuudesta, ja jos se on 
tarpeen ammatti- tai liikesalaisuuksien 
suojaamisesta, ja suojeltava henkilötietoja
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
kuitenkin niin, että tiedot julkaistaan tämän 
asetuksen mukaisesti mahdollisimman 
täysimääräisinä, jotta voidaan suojella 
loppukäyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päätös siitä, aiheuttaako tuote 
vakavan vaaran, on tehtävä asianmukaisen, 
vaaran luonteen ja sen toteutumisen 
todennäköisyyden huomioon ottavan 
riskinarvioinnin perusteella. Mahdollisuus 

2. Päätös siitä, aiheuttaako tuote 
vakavan vaaran, on tehtävä asianmukaisen, 
vaaran luonteen ja sen toteutumisen 
todennäköisyyden sekä ennalta 
varautumisen periaatteen huomioon 
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saavuttaa parempia turvallisuustasoja tai 
muiden pienemmän vaaran aiheuttavien 
tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena 
sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan 
vakavan vaaran.

ottavan riskinarvioinnin perusteella. 
Kyseisessä päätöksessä on otettava 
huomioon erityisesti vaaraan liittyvät 
terveysnäkökohdat. Mahdollisuus 
saavuttaa parempia turvallisuustasoja tai 
muiden pienemmän vaaran aiheuttavien 
tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena 
sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan 
vakavan vaaran.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riippumattoman teknisen tai 
tieteellisen neuvonnan antaminen 
komissiolle, myös 31 artiklalla perustetulle 
verkostolle, sekä jäsenvaltioille;

(c) riippumattoman teknisen tai 
tieteellisen neuvonnan antaminen 
komissiolle, myös 31 artiklalla perustetulle 
verkostolle, sekä jäsenvaltioille, ja uusista 
vaaroista ilmoittaminen viimeisimpien 
tieteellisten löydösten perusteella;

Tarkistus64

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimiminen kuluttaja- ja 
ympäristöasioiden osaamiskeskuksena 
vaarojen ja kehittymässä olevien vaarojen 
suhteen, esimerkiksi syöpää aiheuttaviksi, 
perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle 
vaarallisiksi luokiteltujen haitallisten 
kemikaalien tai muiden kulutustavaroissa 
huolta aiheuttavien aineiden suhteen;
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) toimiminen internetiin liitettävien 
tuotteiden kuluttajille aiheuttamien 
uusien riskien osaamiskeskuksena;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) unionin testauslaitosten on myös 
autettava komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään yhteisiä kehittyneimpiä 
testausmenetelmiä; Euroopan 
kemikaaliviraston ja osaamiskeskuksena 
toimivien unionin testauslaitosten välille 
luodaan tiiviit yhteydet päällekkäisyyksien 
välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontatoimenpiteitä kyetään 
tukemaan mahdollisimman hyvin.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Markkinavalvontaviranomaisten 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
unionin testauslaitosten testit, tulokset, 
analyysit ja päätelmät hyväksyessään 
asianmukaisia 
markkinavalvontatoimenpiteitä.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Pyynnön vastaanottavan 
viranomaisen on pyynnön esittävän 
viranomaisen pyynnöstä toteutettava 
viipymättä kaikki tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän 
asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan 
nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus 
voidaan korjata.

1. Pyynnön vastaanottavan 
viranomaisen on pyynnön esittävän 
viranomaisen, komission tai minkä 
tahansa vaatimustenvastaisuuden 
osoittaneen sidosryhmän pyynnöstä 
toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet sille tämän 
asetuksen mukaisesti siirretyn toimivallan 
nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus 
voidaan korjata. Jos pyynnön 
vastaanottava viranomainen ei käynnistä 
toimia, komissio voi toteuttaa itse kaikki 
tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 
30 päivään mennessä kertomuksen, joka 
sisältää jäsenvaltioiden edeltävän 
kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot. 
Kertomus julkaistaan 34 artiklassa 
tarkoitetussa järjestelmässä.

Komissio laatii kunkin vuoden kesäkuun 
30 päivään mennessä kertomuksen ja siitä 
tehdyn tiivistelmän, joka sisältää 
jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden 
osalta toimittamat tiedot. Kertomus 
julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa 
järjestelmässä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltion tulliviranomaisilla on 
syytä uskoa, että talouden toimija on 
muuttanut tuotteidensa saapumispaikkaa 
unionin markkinoille toiseen 
jäsenvaltioon, koska sen valvonta on 
vähemmän tiukkaa tai järjestelmällistä, 
niiden on ilmoitettava kyseisen 
jäsenvaltion vastaaville viranomaisille 
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kyseiseen talouden toimijaan liittyvästä 
riskiprofiilista ja ne voivat pyytää unionin 
tuotteiden 
vaatimustenmukaisuusverkostoa 
seuraamaan kyseisten tuotteiden 
maahantuloa.

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että vain turvalliset ja vaatimustenmukaiset tuotteet pääsevät 
markkinoille.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotetta ei ole merkitty kyseisen 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaisesti;

(b) tuotetta ei ole merkitty kyseisen 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaisesti eikä tätä voida ratkaista 
kohtuullisen ajan kuluessa;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
käsiteltävä ensisijaisina tuotteita, jotka 
asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 
2 kohdan mukaisesti valtuutettu talouden 
toimija on ilmoittanut luovutettavaksi 
vapaaseen liikkeeseen ja joiden luovutus 
on keskeytetty tämän asetuksen 28 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
käsiteltävä yhdenvertaisesti talouden 
toimijasta riippumatta tuotteita, joiden 
luovutus on keskeytetty tämän asetuksen 
28 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa asianomaisille 
sidosryhmille, myös kuluttajaryhmille, 
mahdollisuuden antaa jäsennellyn 
panoksensa ja auttaa näin priorisoimaan 
ja valitsemaan yhteisiä, samanaikaisia 
valvontatoimia.

Perustelu

Kuluttajajärjestöt suorittavat säännöllisesti vertailevia tuotetestauksia laboratorioissa ja 
auttavat tunnistamaan vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita. Niiden kerättyä näyttöä ja 
tietoja kansallisella ja Euroopan unionin tasolla voisi käyttää unionin tuotteiden 
vaatimustenvastaavuusverkoston toimivuuden parantamiseksi.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) seurata markkinavalvonta- ja 
tulliviranomaisten toimintaa 
varmistaakseen, että eri jäsenvaltioissa
valvotaan yhdenvertaisesti ja tiukasti 
yhdenmukaistettuja ja muita kuin 
yhdenmukaistettuja tuotteita;

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) määrittää yhteiset 
testausmenetelmät, jotta voidaan 
varmistaa, että jäsenvaltioiden 
harjoittama valvonta on yhdenmukaista;

Tarkistus 76



AD\1158272FI.docx 37/42 PE620.896v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) järjestää 
markkinavalvontaviranomaisten 
keskinäinen yhteistyö ja tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen tehokas vaihto;

(f) järjestää jäsenvaltioiden ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
keskinäinen sekä jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten sidosryhmien yhteistyö ja 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen tehokas ja 
säännöllinen vaihto;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) kehittää yhdenmukaisia käytäntöjä 
riskien analysointiin ja eri riskiluokkien 
määrittelemiseen;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m b) valvoa tulliviranomaisten 
toiminnan tuloksellisuutta ja paikata 
puutteita, jotka saattaisivat heikentää 
vaatimuksia noudattavien unionin 
tuottajien tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä tuotteita unioniin 
tuoviin kolmansien maiden tuottajiin 
nähden, sekä valvoa käytäntöä, jossa 
kolmansien maiden viejät valitsevat 
unioniin saapumiseen sellaiset paikat, 
joissa valvonta on lievempää tai 
vähemmän järjestelmällistä;
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m c) esittää Euroopan parlamentille 
vuosittain kertomus EUPC:n toiminnasta.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(md) käynnistää menettelyt, joilla 
pyritään luomaan yleiseurooppalainen 
tietokanta, johon kerätään tietoja 
onnettomuuksista ja loppukäyttäjien 
terveydelle, turvallisuudelle ja/tai 
turvaamiselle tai ympäristölle 
aiheutuneesta haitasta tai vahingosta, ja 
saattaa tietokannan tiedot kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien saataville;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi vaihtaa 
markkinavalvontaan liittyviä 
luottamuksellisia tietoja kolmansien 
maiden sääntelyviranomaisten tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos se 
on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuvat 
järjestelyt näiden viranomaisten tai 
järjestöjen kanssa.

1. Komissio voi vaihtaa 
markkinavalvontaan liittyviä 
luottamuksellisia tietoja kolmansien 
maiden sääntelyviranomaisten tai 
kansainvälisten järjestöjen kanssa
edellyttäen, että annetaan mitä tiukimmat 
takeet luottamuksellisuudesta, ja ammatti-
ja liikesalaisuudesta.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
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61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
seuraamuksille, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen ja joilla 
asetetaan velvollisuuksia talouden 
toimijoille, ja seuraamuksille, joita 
sovelletaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin 
sovellettavan unionin
yhdenmukaistamislainsäädännön
rikkomiseen ja joilla asetetaan 
velvollisuuksia talouden toimijoille, jos 
kyseisessä lainsäädännössä ei säädetä 
seuraamuksista, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Komissio vahvistaa yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa säännöt 
seuraamuksille, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen ja joilla 
asetetaan velvollisuuksia talouden 
toimijoille, ja seuraamuksille, joita 
sovelletaan tuotteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön rikkomiseen ja 
joilla asetetaan velvollisuuksia talouden 
toimijoille, jos kyseisessä lainsäädännössä 
ei säädetä seuraamuksista, ja toteuttaa
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Komissio vahvistaa jäsenvaltioille 
toimintasäännöt, jotta nämä toteuttavat 
vaatimustenvastaisia tuotteita ja/tai 
vaatimuksista piittaamattomia talouden 
toimijoita koskevia väliaikaista 
toimenpiteitä ja korjaavia toimia 
suojellakseen pikaisesti kuluttajia 
vaaratilanteessa.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pienten ja keskisuurten yritysten 
taloudellinen tilanne;

Poistetaan.

Perustelu

Tämä peruste ei liity loppukäyttäjille tai ympäristölle aiheutuneen vahingon suhteellisuuteen, 
joten sitä ei pitäisi mainita ensimmäisenä seuraamuksista päätettäessä.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
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61 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatimustenvastaisuuden luonne, 
vakavuus ja kesto ottaen huomioon 
loppukäyttäjille aiheutunut vahinko;

(b) vaatimustenvastaisuuden luonne, 
vakavuus ja kesto ottaen huomioon 
loppukäyttäjille, ympäristölle ja 
yhteiskunnallisille ja taloudellisille eduille
aiheutunut vahinko;

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) pienten ja keskisuurten yritysten 
taloudellinen tilanne.
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