
AM\1002709FI.doc PE516.934v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2013/0048(COD)

6.9.2013

TARKISTUKSET
66 - 392

Mietintöluonnos
Sirpa Pietikäinen
(PE939.909v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden 
markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 
97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 
2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 
2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, 
asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))



PE516.934v02-00 2/191 AM\1002709FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\1002709FI.doc 3/191 PE516.934v02-00

FI

Tarkistus 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden,
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun ja 
yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien ja yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta edellä mainittuja etuja voidaan 
suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. de

Tarkistus 67
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun ja 

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
tasapuolisten kauppakäytäntöjen, 
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yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin 
kolmansista maista tuleville tuotteille 
tehtäviä tarkastuksia.

kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja 
yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla verkossa ja sen 
ulkopuolella. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat fyysisten ja 
digitaalisten markkinoiden valvontaa ja 
unioniin kolmansista maista tuleville 
tuotteille tehtäviä tarkastuksia.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita. Lopuksi todettakoon, että tuotteen aitous on kuluttajan kannalta tae sen 
turvallisuudesta ja siitä, että se täyttää lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.

Tarkistus 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
onko tuotteet tarkoitettu kuluttajien vai 
ammattilaisten käyttöön tai käyttävätkö 
niitä todennäköisesti kuluttajat vai 
ammattilaiset.

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
onko tuotteet tarkoitettu kuluttajien vai 
ammattilaisten käyttöön tai käyttävätkö 
niitä todennäköisesti kuluttajat vai 
ammattilaiset ja myydäänkö niitä verkossa 
vai sen ulkopuolella.
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Or. en

Perustelu

Verkkoympäristöön ja sen ulkopuoliseen ympäristöön ei pitäisi soveltaa eri 
markkinavalvontasääntöjä, jotta verkkomarkkinat eivät mahdollista vaarallisten tuotteiden 
tuomista EU:n markkinoille. Tästä syystä markkinavalvontatoimien olisi katettava tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet niiden jakelukanavasta riippumatta.

Tarkistus 69
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
onko tuotteet tarkoitettu kuluttajien vai 
ammattilaisten käyttöön tai käyttävätkö 
niitä todennäköisesti kuluttajat vai 
ammattilaiset.

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
pidetäänkö tuotteita kaupan verkossa vai 
sen ulkopuolella, onko tuotteet tarkoitettu 
kuluttajien vai ammattilaisten käyttöön tai 
käyttävätkö niitä todennäköisesti kuluttajat 
vai ammattilaiset.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 70
Constance Le Grip
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
kattavat puitteet unionin 
markkinavalvonnalle. Siinä olisi 
määritettävä, mitkä tuotteet kuuluvat ja 
mitkä eivät kuulu valvonnan 
soveltamisalaan, velvoitettava jäsenvaltiot 
järjestämään ja toteuttamaan 
markkinavalvonta, vaadittava jäsenvaltioita 
nimittämään 
markkinavalvontaviranomaiset ja 
määrittelemään niiden toimivalta ja 
tehtävät sekä asetettava jäsenvaltiot 
vastuuseen yleisten ja alakohtaisten 
markkinavalvontaohjelmien
perustamisesta.

(12) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
kattavat puitteet unionin 
markkinavalvonnalle. Siinä olisi 
määritettävä, mitkä tuotteet kuuluvat ja 
mitkä eivät kuulu valvonnan 
soveltamisalaan, velvoitettava jäsenvaltiot 
järjestämään ja toteuttamaan 
markkinavalvonta, vaadittava jäsenvaltioita 
nimittämään 
markkinavalvontaviranomaiset ja 
määrittelemään niiden toimivalta ja 
tehtävät sekä asetettava jäsenvaltiot 
vastuuseen yleisten ja alakohtaisten 
fyysisten ja digitaalisten markkinoiden 
valvontaohjelmien perustamisesta.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 71
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 
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korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen talouden toimijan on 
toteutettava tietyssä määräajassa, ja 
toimenpiteisiin, joihin 
markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos talouden toimijat eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
toteutettava tietyssä määräajassa, ja 
toimenpiteisiin, joihin 
markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavat tahot eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

Or. it

Tarkistus 72
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 
korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen talouden toimijan on 
toteutettava tietyssä määräajassa, ja 
toimenpiteisiin, joihin 
markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos talouden toimijat eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 
korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen talouden toimijan on fyysisen 
ja digitaalisen talouden alalla toteutettava 
tietyssä määräajassa, ja toimenpiteisiin, 
joihin markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos talouden toimijat eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.
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Tarkistus 73
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 
korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen talouden toimijan on 
toteutettava tietyssä määräajassa, ja 
toimenpiteisiin, joihin 
markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos talouden toimijat eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

(14) Jotta koko markkinavalvontaprosessi 
olisi avoin ja helppokäyttöinen sekä 
markkinavalvontaviranomaisille että 
talouden toimijoille, asetuksessa olisi 
esitettävä selkeästi prosessin kronologiset 
vaiheet alkaen siitä, kun 
markkinavalvontaviranomaiset tunnistavat 
tuotteen, joka voi niiden mielestä aiheuttaa 
riskin, ja edeten riskin arviointiin, 
korjaaviin toimenpiteisiin, joita 
asianomaisen ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
toteutettava tietyssä määräajassa, ja 
toimenpiteisiin, joihin 
markkinavalvontaviranomaiset itse 
ryhtyvät, jos ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavat tahot eivät 
noudata vaatimuksia tai jos tapaus on 
kiireellinen.

Or. it

Tarkistus 74
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Markkinavalvontaviranomaisten 
toiminnan helpottamiseksi talouden 
toimijoiden olisi asetettava niiden 
saataville kaikki asiakirjat ja tiedot, joita 
kyseiset viranomaiset tarvitsevat 
tehtäviensä suorittamiseksi. 
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Markkinavalvontaviranomaisten olisi 
pyydettävä ainoastaan sellaisia asiakirjoja 
ja tietoja, joita asianomaisen talouden 
toimijan voidaan edellyttää pitävän 
hallussaan riippuen niiden roolista 
tarjontaketjussa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään 8 artiklassa tarkoitettuja talouden toimijoiden velvoitteita.

Tarkistus 75
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot. On oletettava, ettei unionin 
sellaisen yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot. Kaikissa jäsenvaltioissa 
olisi noudatettava samoja 
riskinarviointimenetelmiä ja -kriteerejä, 
jotta taataan yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille talouden toimijoille. On oletettava, 
ettei unionin sellaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.

Or. en

Tarkistus 76
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot. On oletettava, ettei unionin 
sellaisen yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot, ja huolellisuusperiaatteen 
noudattamiseen kaikkien asianomaisten 
talouden toimijoiden keskuudessa 
riippumatta siitä, pidetäänkö mainittuja 
tuotteita kaupan verkossa vai sen 
ulkopuolella. On oletettava, ettei unionin 
sellaisen yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 77
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kuluttajat voivat osallistua 
aktiivisesti ja merkittävällä tavalla 
markkinavalvontaan, koska he ovat 
yleensä välittömässä yhteydessä riskin 
aiheuttaviin tuotteisiin, mukaan lukien 
tuotteet, jotka eivät täytä sovellettavassa 
unionin lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioissa olisi lisättävä kuluttajien 
tietoisuutta heidän oikeuksistaan esittää 
valituksia tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
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asioista ja markkinavalvontatoimista sekä 
varmistettava, että raportointimenettely on 
helppokäyttöinen, suhteellisen 
yksinkertainen ja tehokas. Komission olisi 
jatkettava sellaisten mahdollisuuksien 
tarkastelemista, joilla pyritään 
yhdenmukaistamaan valituksien 
esittämistä kaikkialla unionissa, 
esimerkiksi siten, että luodaan 
keskustietokanta, johon talletetaan 
kuluttajien esittämät valitukset, ja 
tarkastellaan mahdollisuuksia julkistaa 
mainitut valitukset, edellyttäen, että 
asianomaisilla talouden toimijoilla on 
oikeus muutoksenhakuun ja vastineen 
esittämiseen.

Or. en

Tarkistus 78
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioita riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioitava riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava erityisesti huomioon samoin 
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tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

kuin tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten 
lasten, ikääntyneiden ja vammaisten, 
erityisen heikko asema.

Or. en

Tarkistus 79
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioita riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioitava riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
huolellisuusperiaatetta noudattaen 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

Or. fr

Tarkistus 80
Constance Le Grip
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi tuotteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena ja oikeasuhteisena sen 
varmistamiseksi, etteivät tällaiset tuotteet 
voi enää aiheuttaa uhkia.

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi – riippumatta siitä, toimiiko 
asianomainen talouden toimija verkossa 
vai sen ulkopuolella – tuotteet, jos ne 
pitävät sitä tarpeellisena ja oikeasuhteisena 
sen varmistamiseksi, etteivät tällaiset 
tuotteet voi enää aiheuttaa uhkia.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 81
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi tuotteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena ja oikeasuhteisena sen 
varmistamiseksi, etteivät tällaiset tuotteet 
voi enää aiheuttaa uhkia.

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi tuotteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena ja oikeasuhteisena sen 
varmistamiseksi, etteivät tällaiset tuotteet 
voi enää aiheuttaa uhkia. Asianomaisen 
talouden toimijan olisi vastattava kaikista 
näihin toimiin liittyvistä kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden kesken sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi 
oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä 
tietojenvaihtoa. Tällaista vaihtoa varten on 
siksi tarjottava tehokkaita välineitä. 
Unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä 
(RAPEX) on osoittautunut tehokkaaksi ja 
vaikuttavaksi. RAPEX-järjestelmän avulla 
koko unionissa voidaan toteuttaa sellaisia 
tuotteita koskevia toimia, jotka aiheuttavat 
riskin yhtä jäsenvaltiota laajemmalla 
alueella. Tarpeettoman päällekkäisyyden 
välttämiseksi järjestelmää olisi käytettävä 
kaikkiin tässä asetuksessa edellytettäviin 
hälytysilmoituksiin, jotka koskevat riskin 
aiheuttavia tuotteita.

(23) Jäsenvaltioiden kesken sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi 
oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä 
tietojenvaihtoa. Tällaista vaihtoa varten on 
siksi tarjottava tehokkaita välineitä. 
Unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä 
(RAPEX) on osoittautunut tehokkaaksi ja 
vaikuttavaksi. RAPEX-järjestelmän avulla 
koko unionissa voidaan toteuttaa sellaisia 
tuotteita koskevia toimia, jotka aiheuttavat 
vakavan riskin yhtä jäsenvaltiota 
laajemmalla alueella. Tarpeettoman 
päällekkäisyyden välttämiseksi 
järjestelmää olisi käytettävä kaikkiin tässä 
asetuksessa edellytettäviin 
hälytysilmoituksiin, jotka koskevat 
vakavan riskin aiheuttavia tuotteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 19 ja 20 artiklaan esitettyjen tarkistuksien kanssa.

Tarkistus 83
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden kesken sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi 
oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä 
tietojenvaihtoa. Tällaista vaihtoa varten on 
siksi tarjottava tehokkaita välineitä. 
Unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä 

(23) Jäsenvaltioiden kesken sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi 
oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä 
tietojenvaihtoa. Tällaista vaihtoa varten on 
siksi tarjottava tehokkaita välineitä. 
Unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä 
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(RAPEX) on osoittautunut tehokkaaksi ja 
vaikuttavaksi. RAPEX-järjestelmän avulla 
koko unionissa voidaan toteuttaa sellaisia 
tuotteita koskevia toimia, jotka aiheuttavat 
riskin yhtä jäsenvaltiota laajemmalla 
alueella. Tarpeettoman päällekkäisyyden 
välttämiseksi järjestelmää olisi käytettävä 
kaikkiin tässä asetuksessa edellytettäviin 
hälytysilmoituksiin, jotka koskevat riskin 
aiheuttavia tuotteita.

(RAPEX) on osoittautunut tehokkaaksi ja 
vaikuttavaksi. RAPEX-järjestelmän avulla 
koko unionissa voidaan toteuttaa sellaisia 
tuotteita koskevia toimia, jotka aiheuttavat 
riskin yhtä jäsenvaltiota laajemmalla 
alueella. Tarpeettoman päällekkäisyyden 
välttämiseksi järjestelmää olisi käytettävä 
kaikkiin tässä asetuksessa edellytettäviin 
hälytysilmoituksiin, jotka koskevat riskin 
aiheuttavia tuotteita. RAPEX-
järjestelmään olisi myös sisällytettävä 
RASFF (elintarvikkeita ja rehuja koskeva 
nopea hälytysjärjestelmä) -järjestelmästä 
siirretyt elintarvikepakkausmateriaaleja 
koskevat ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 84
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Olisi perustettava Euroopan 
markkinavalvontafoorumi, joka koostuu 
markkinavalvontaviranomaisten 
edustajista. Foorumiin olisi otettava 
mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät, 
muun muassa ammattijärjestöt ja 
kuluttajajärjestöt, jotta 
markkinavalvontaohjelmia perustettaessa, 
toteutettaessa ja ajantasaistettaessa voidaan 
hyödyntää kaikki saatavilla olevat 
markkinavalvonnan kannalta 
merkitykselliset tiedot.

(27) Olisi perustettava Euroopan 
markkinavalvontafoorumi, joka koostuu 
markkinavalvontaviranomaisten 
edustajista. Foorumiin olisi otettava 
mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät, 
muun muassa ammattijärjestöt ja ennen 
kaikkea kuluttajajärjestöt, jotta 
markkinavalvontaohjelmia perustettaessa, 
toteutettaessa ja ajantasaistettaessa voidaan 
hyödyntää kaikki saatavilla olevat 
markkinavalvonnan kannalta 
merkitykselliset tiedot.

Or. de

Tarkistus 85
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tässä asetuksessa olisi otettava 
tasapuolisesti huomioon avoimuus, joka 
taataan julkistamalla mahdollisimman 
paljon tietoja, ja luottamuksellisuuden 
säilyttäminen esimerkiksi henkilötietojen 
suojaan, liikesalaisuuteen tai 
tutkintatoimien suojaan liittyvistä syistä 
noudattamalla luottamuksellisuutta 
koskevia sääntöjä sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai, komission 
osalta, Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
mukaisesti. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi 
sovellettava myös tämän asetuksen 
yhteydessä.

(30) Tässä asetuksessa olisi otettava 
tasapuolisesti huomioon avoimuus, joka 
taataan julkistamalla mahdollisimman 
paljon tietoja, ja luottamuksellisuuden 
säilyttäminen esimerkiksi henkilötietojen 
suojaan, liikesalaisuuteen tai 
tutkintatoimien suojaan liittyvistä syistä 
noudattamalla luottamuksellisuutta 
koskevia sääntöjä sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai, komission 
osalta, Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
mukaisesti. Tämän asetuksen nojalla olisi 
myös kunnioitettava tietosuojaperiaatteita, 
kuten henkilötietojen luottamuksellinen 
käsittely sekä vaatimus tietojen 
käsittelystä asianmukaisesti ja 
lainmukaisesti nimenomaisesti 
määriteltyä tarkoitusta varten, varmistaen 
samalla niiden laadun ja taaten 
asianomaisille henkilöille oikeuden 
käyttää oikeuksiaan. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi 
sovellettava myös tämän asetuksen 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Niiden taso 
olisi vahvistettava suhteessa mainittujen 
tuotteiden myynnin arvoon rikkomisen 
viimeisenä kokonaisena vuotena, riippuen 
rikkomisen vakavuudesta, kestosta ja 
tahallisuudesta tai toistuvuudesta. Joka 
tapauksessa seuraamuksien ei pitäisi 
ylittää 10:tä prosenttia yrityksen koko 
liikevaihdosta edeltävänä tilivuotena. 
Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohdistamaan seuraamuksista saadut 
tulot markkinavalvontatoimien 
toteuttamiseen, mikäli se on mahdollista 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. en

Tarkistus 87
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia ja niiden on 



PE516.934v02-00 18/191 AM\1002709FI.doc

FI

sisällettävä unionin laajuisia 
yhdenmukaistettuja hallinnollisia 
seuraamuksia. Sen vuoksi on otettava 
huomioon rikkomuksen vakavuus sekä 
yritysten koko ja erityisesti pk-yritysten 
tilanne ja niiden tehtävä toimitusketjussa. 
Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen toimintaan, jota talouden toimija 
tosiasiassa harjoittaa tuotantoprosessissa, 
sekä sen kykyyn vaikuttaa tuotteen 
turvallisuuteen. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kyseisillä 
hallinnollisilla seuraamuksilla kerätyt 
tulot ohjataan 
markkinavalvontatoiminnan tukemiseen.

Or. it

Tarkistus 88
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Markkinavalvonta olisi rahoitettava 
ainakin osittain talouden toimijoilta
perittävillä maksuilla, jos 
markkinavalvontaviranomaiset tarvitsevat 
maksuja korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen tai jos kyseiset viranomaiset 
joutuvat itse toteuttamaan toimia.

(34) Markkinavalvonta olisi rahoitettava 
pääosin jäsenvaltioiden tuella ja vain 
pieni osa ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaaville talouden 
toimijoille määrättävillä seuraamuksilla, 
jos markkinavalvontaviranomaiset 
tarvitsevat maksuja korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen tai jos 
kyseiset viranomaiset joutuvat itse 
toteuttamaan toimia. Tällaisessa 
tapauksessa on kuitenkin otettava 
huomioon yritysten koko ja erityisesti pk-
yritysten tilanne sekä niiden tehtävä 
toimitusketjussa. Lisäksi erityistä 
huomiota on kiinnitettävä siihen 
toimintaan, jota talouden toimija 
tosiasiassa harjoittaa tuotantoprosessissa, 
sekä sen kykyyn vaikuttaa tuotteen 
turvallisuuteen.
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Or. it

Tarkistus 89
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 
yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Lisäksi 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee RAPEX-järjestelmän kautta 
tapahtuvan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja menettelyjä, 
väliaikaisten tai pysyvien markkinoille 
saattamista koskevien rajoitusten 
määräämistä vakavan riskin aiheuttaville 
tuotteille sekä tarvittaessa sellaisten 
tarvittavien valvontatoimien määrittämistä, 
jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 
rajoitusten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, jollei unionin 
lainsäädännössä säädetä kyseisten riskien 
käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja 

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 
yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Joka 
tapauksessa talouden toimijoita voi vaatia 
toimittamaan ainoastaan ne tiedot, jotka 
niiden on tiedettävä tehtävästään 
toimitusketjussa, eikä muita tietoja.
Lisäksi olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
RAPEX-järjestelmän kautta tapahtuvan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaisia sääntöjä 
ja menettelyjä, väliaikaisten tai pysyvien 
markkinoille saattamista koskevien 
rajoitusten määräämistä vakavan riskin 
aiheuttaville tuotteille sekä tarvittaessa 
sellaisten tarvittavien valvontatoimien 
määrittämistä, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava rajoitusten tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi, jollei 
unionin lainsäädännössä säädetä kyseisten
riskien käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Tätä valtaa olisi 
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neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 90
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 
yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Lisäksi 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee RAPEX-järjestelmän kautta 
tapahtuvan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja menettelyjä, 
väliaikaisten tai pysyvien markkinoille 
saattamista koskevien rajoitusten 
määräämistä vakavan riskin aiheuttaville 
tuotteille sekä tarvittaessa sellaisten 
tarvittavien valvontatoimien määrittämistä, 
jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 
rajoitusten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, jollei unionin 

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 
yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Joka 
tapauksessa talouden toimijoita voi vaatia 
toimittamaan ainoastaan ne tiedot, jotka 
niiden on tiedettävä tehtävästään 
toimitusketjussa, eikä muita tietoja.
Lisäksi olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
RAPEX-järjestelmän kautta tapahtuvan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaisia sääntöjä 
ja menettelyjä, väliaikaisten tai pysyvien 
markkinoille saattamista koskevien 
rajoitusten määräämistä vakavan riskin 
aiheuttaville tuotteille sekä tarvittaessa 
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lainsäädännössä säädetä kyseisten riskien 
käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

sellaisten tarvittavien valvontatoimien 
määrittämistä, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava rajoitusten tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi, jollei 
unionin lainsäädännössä säädetä kyseisten 
riskien käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 91
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltiot eivät kykene riittävällä 
tavalla saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitetta eli varmistamaan, että unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat 
markkinoilla olevat tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
terveyden ja turvallisuuden sekä muiden 
yleisten etujen suojelun korkea taso, ja 
takaamaan samalla sisämarkkinoiden 
toiminnan luomalla yhtenäistä unionin 
markkinavalvontaa koskeva kehys, koska 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien 
toimivaltaisten viranomaisten erittäin 
tiivistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja 
yhdenmukaista toimintaa, vaan tämä 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

(41) Jäsenvaltiot eivät kykene riittävällä 
tavalla saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitetta eli varmistamaan, että unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat 
fyysisillä ja digitaalisilla markkinoilla 
olevat tuotteet ovat niiden vaatimusten 
mukaisia, joilla taataan terveyden ja
turvallisuuden sekä muiden yleisten etujen 
suojelun korkea taso, ja takaamaan samalla 
fyysisten ja digitaalisten sisämarkkinoiden 
toiminnan luomalla yhtenäistä unionin 
markkinavalvontaa koskeva kehys, koska 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien 
toimivaltaisten viranomaisten erittäin 
tiivistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja 
yhdenmukaista toimintaa, vaan tämä 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
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Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 92
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Tämän asetuksen olisi oltava 
varovaisuusperiaatteen mukainen, jotta 
varmistetaan ihmisten terveyden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelun korkea 
taso.

Or. es

Tarkistus 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Tämän asetuksen olisi oltava 
varovaisuusperiaatteen mukainen, jotta 
varmistetaan ihmisten terveyden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelun korkea 
taso.
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Or. es

Tarkistus 94
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että verkossa ja sen 
ulkopuolella saatavilla olevat tuotteet ovat 
niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
tasapuolisten kauppakäytäntöjen,
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun,
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita. Lopuksi todettakoon, että tuotteen aitous on kuluttajan kannalta tae sen 
turvallisuudesta ja siitä, että se täyttää lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.

Tarkistus 95
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että markkinoilla joko 
verkossa tai sen ulkopuolella saatavilla 
olevat tuotteet ovat niiden vaatimusten 
mukaisia, joilla taataan henkilöiden 
terveyden ja turvallisuuden, työterveyden 
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yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristönsuojelun, yleisen turvallisuuden, 
markkinoiden toimijoiden välisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja muiden 
yleisten etujen suojelun korkea taso.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että tätä asetusta sovelletaan tuotteisiin, jotka ovat jo saatavilla 
markkinoilla, koska vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset suorittavat tarkastuksia ennen 
markkinoille saattamista. Eroja ei pitäisi tehdä jakelukanavasta riippuen. Lisäksi yksi 
asetuksen kaikenkattavista tavoitteista on yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen talouden 
toimijoille, mikä edellyttää vaatimustenmukaisuuden todentamista sekä seurantatoimien 
toteuttamista markkinavalvontaviranomaisilta.

Tarkistus 96
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että markkinoille 
sijoitetut tai markkinoilla saatavilla olevat 
tuotteet ovat niiden vaatimusten mukaisia, 
joilla taataan henkilöiden terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
-turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristönsuojelun, yleisen turvallisuuden, 
markkinoiden toimijoiden välisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja muiden 
yleisten etujen suojelun korkea taso.

Or. en

Tarkistus 97
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso sekä 
varmistetaan markkinoiden toimijoiden 
väliset yhtäläiset mahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 98
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso ja yleisesti 
ottaen unionin lainsäädännön 
noudattaminen.

Or. es

Tarkistus 99
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) ’tuotteella’ valmistusprosessin 
tuloksena syntyvää tuotetta;

(1) ’tuotteella’ kaikkia kaupallisen 
toiminnan yhteydessä vastiketta vastaan 
tai maksutta toimitettavia tai saataville 
asetettavia tuotteita;

Or. es

Perustelu

Termin ’tuote’ täsmennys. Tarkoituksena on poistaa valmistusprosessin tuloksena syntymistä 
koskeva kohta, koska tämän vaatimuksen tulkinnasta on esitetty epäilyksiä (tehdas, puu jne.). 
Sen sijaan ehdotan lyhennettyä versiota yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivissä 
olevasta määritelmästä.

Tarkistus 100
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tuotteen toimittamista unionin markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

(2) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tuotteen toimittamista unionin fyysisille ja 
digitaalisille markkinoille liiketoiminnan 
yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä 
varten joko maksua vastaan tai maksutta;

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 101
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) ’markkinoille saattamisella’ tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
unionin markkinoilla;

(3) ’markkinoille saattamisella’ tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
unionin fyysisillä ja digitaalisilla 
markkinoilla;

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ’välittäjinä toimivilla 
palveluntarjoajilla’ luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka 
mahdollistavat tuotteen saattamisen 
markkinoille tai markkinoilla saataville 
asettamisen sähköisin menetelmin, kuten 
ylläpitämällä sähköisen kaupankäynnin 
järjestelmiä tai verkkosivustoja;

Or. en

Perustelu

Välittäjinä toimivat palveluntarjoajat, kuten verkkopalvelujen ylläpitäjät ja rekisterinpitäjät, 
jotka tarjoavat sähköisiä järjestelmiä kolmansien valtioiden talouden toimijoiden käyttöön, 
jotta ne voivat myydä tuotteitaan verkossa (3 artiklan 7 kohdan (uusi) määritelmän 
mukaisesti), sijaitsevat usein EU:n alueella. Tällaiset välittäjät olisi velvoitettava toimimaan 
yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja toteuttamaan tarvittaessa korjaavia 
toimia muiden talouden toimijoiden tavoin, jotta estetään vaarallisten tai muuten 
vaatimustenvastaisten tuotteiden myynti verkossa.
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Tarkistus 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’talouden toimijoilla’ valmistajia, 
valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja
jakelijoita;

(8) ’talouden toimijoilla’ valmistajia, 
valtuutettuja edustajia, maahantuojia, 
jakelijoita ja välittäjinä toimivia 
palveluntarjoajia;

Or. en

Perustelu

Välittäjinä toimivat palveluntarjoajat, kuten verkkopalvelujen ylläpitäjät ja rekisterinpitäjät, 
jotka tarjoavat sähköisiä järjestelmiä kolmansien valtioiden talouden toimijoiden käyttöön, 
jotta ne voivat myydä tuotteitaan verkossa (3 artiklan 7 kohdan (uusi) määritelmän 
mukaisesti), sijaitsevat usein EU:n alueella. Tällaiset välittäjät olisi velvoitettava toimimaan 
yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja toteuttamaan tarvittaessa korjaavia 
toimia muiden talouden toimijoiden tavoin, jotta estetään vaarallisten tai muuten 
vaatimustenvastaisten tuotteiden myynti verkossa.

Tarkistus 104
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’markkinavalvonnalla’ viranomaisten 
toimintaa tai toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät tuotteet vaaranna 
terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten 
etujen suojeluun liittyviä seikkoja ja että 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on siinä 
asetettujen vaatimusten mukaisia;

(11) ’markkinavalvonnalla’ viranomaisten 
toimintaa tai toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät verkossa ja sen 
ulkopuolella saatavilla olevat tuotteet 
vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita 
yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja 
ja että unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat
siinä asetettujen vaatimusten mukaisia;

Or. fr
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Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 105
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu 
markkinavalvonnan toteuttamisesta 
kyseisen valtion alueella;

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu 
fyysisten ja digitaalisten markkinoiden 
valvonnan toteuttamisesta kyseisen valtion 
alueella;

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinoilla on olemassa useita kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden jakelukanavia. 
Markkinavalvonnan yhteydessä on valvottava yhtä tehokkaasti niin perinteisiä kanavia kuin 
verkkomarkkinoita.

Tarkistus 106
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu 
markkinavalvonnan toteuttamisesta 
kyseisen valtion alueella;

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on
toimivalta käyttää tässä asetuksessa 
säänneltyjä valtuuksia;

Or. es
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Perustelu

Tässä asetuksessa määriteltävissä markkinavalvontaviranomaisen tehtävissä ei viitata 
tarkasti ottaen markkinavalvontaan. Tuotteiden valvonnan lisäksi viranomaisen on otettava 
vastaan valituksia, annettava varoituksia käyttäjille, lisättävä tietoja markkinavalvonnan 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmään, tehtävä yhteistyötä taloudellisten toimijoiden kanssa hyviä 
käytäntöjä koskevien sääntöjen laatimisessa jne. Nämä tehtävät ulottuvat pelkkää 
markkinavalvontaa pidemmälle.

Tarkistus 107
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) ’vaatimustenvastaisella tuotteella’ 
tuotetta, joka ei ole tuotteeseen 
sovellettavassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
säädettyjen vaatimuksien mukainen;

Or. en

Tarkistus 108
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) ’vaatimustenvastaisella tuotteella’ 
tuotetta, joka ei ole unionin 
lainsäädännössä säädettyjen 
vaatimuksien mukainen;

Or. en

Tarkistus 109
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

(13) ’turvallisuusriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka voi vaikuttaa 
kielteisesti henkilöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen yleensä, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, kuluttajansuojaan, 
ympäristönsuojeluun ja yleiseen 
turvallisuuteen sekä muihin yleisiin etuihin 
kohtuuden ja hyväksyttävyyden ylittävällä 
tavalla kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en

Tarkistus 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

(13) ’turvallisuusriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka voi vaikuttaa 
kielteisesti henkilöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen yleensä, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, kuluttajansuojaan, 
ympäristönsuojeluun ja yleiseen 
turvallisuuteen sekä muihin yleisiin etuihin 
kohtuuden ja hyväksyttävyyden ylittävällä 
tavalla kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en
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Perustelu

Riskiä määritettäessä olisi tehtävä ero, kun otetaan huomioon, että markkinavalvonnan 
kannalta tuotteet, jotka eivät ole EU:n lainsäädännön mukaisia, olisi kiellettävä EU:n 
markkinoilta. Jotkin vaatimustenvastaiset tuotteet saattavat olla myös vaarallisia, joskaan 
eivät kaikki.

Tarkistus 111
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

(13) ’turvallisuusriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka voi vaikuttaa 
kielteisesti henkilöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen yleensä, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, kuluttajansuojaan, 
ympäristönsuojeluun ja yleiseen 
turvallisuuteen sekä muihin yleisiin etuihin 
kohtuuden ja hyväksyttävyyden ylittävällä 
tavalla kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en

Tarkistus 112
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
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yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

yleiseen turvallisuuteen kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en

Perustelu

Poistamalla sanat ”sekä muihin yleisiin etuihin” parannetaan oikeusvarmuutta, koska niiden 
merkitys on epäselvä.

Tarkistus 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’sääntelyriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka ei ole unionin 
sovellettavan lainsäädännön mukainen;

Or. en

Perustelu

Riskiä määritettäessä olisi tehtävä ero, kun otetaan huomioon, että markkinavalvonnan 
kannalta tuotteet, jotka eivät ole EU:n lainsäädännön mukaisia, olisi kiellettävä EU:n 
markkinoilta. Jotkin vaatimustenvastaiset tuotteet saattavat olla myös vaarallisia, joskaan 
eivät kaikki.

Tarkistus 114
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 b) ’sääntelyriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka ei ole unionin 
sovellettavan lainsäädännön mukainen;

Or. en

Tarkistus 115
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) ’sääntelyriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka ei ole unionin 
sovellettavan lainsäädännön mukainen;

Or. en

Tarkistus 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) ’kehittymässä olevan riskin 
aiheuttavalla tuotteella’ tuotetta, johon ei 
sovelleta EU:n yhdenmukaistettua 
lainsäädäntöä ja johon liittyen on 
olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, 
että tuote aiheuttaa kehittymässä olevan 
riskin tai tunnetun riskin, jos sitä 
myydään käytettäväksi uusissa tai 
tuntemattomissa oloissa, joita valmistaja 
ei ole ennakoinut;

Or. en
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Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten olisi myös valvottava kehittymässä olevan riskin aiheuttavia 
tuotteita. Ehdotetulla määritelmällä pyritään selventämään käsitettä, jotta helpotetaan sen 
yhdenmukaista soveltamista kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 117
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’vakavan riskin aiheuttavalla 
tuotteella’ riskin aiheuttavaa tuotetta, joka 
edellyttää nopeita toimenpiteitä ja 
jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa 
vaikutukset eivät ehkä ilmene välittömästi;

(14) ’vakavan riskin aiheuttavalla 
tuotteella’ riskin aiheuttavaa tuotetta, joka 
edellyttää nopeita toimenpiteitä ja 
jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa 
vaikutukset eivät ehkä ilmene välittömästi;
vakavan riskin aiheuttavina tuotteina 
pidetään tuotteita, jotka eivät ole jonkin 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
määritetyn olennaisen vaatimuksen 
mukaisia, ja tuotteita, jotka eivät täytä 
komission standardointielimelle 
antamassa toimeksiannossa määritettyä 
yleistä turvallisuusvaatimusta;

Or. en

Tarkistus 118
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’vakavan riskin aiheuttavalla 
tuotteella’ riskin aiheuttavaa tuotetta, joka 
edellyttää nopeita toimenpiteitä ja 
jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa 
vaikutukset eivät ehkä ilmene välittömästi;

(14) ’vakavan riskin aiheuttavalla 
tuotteella’ riskin aiheuttavaa tuotetta, joka 
edellyttää nopeita toimenpiteitä ja 
jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa 
vaikutukset eivät ehkä ilmene välittömästi; 
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vakavan riskin aiheuttavina tuotteina 
pidetään tuotteita, jotka eivät ole jonkin 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
määritetyn olennaisen vaatimuksen 
mukaisia, ja tuotteita, jotka eivät täytä 
komission standardointielimelle 
antamassa toimeksiannossa määritettyä 
yleistä turvallisuusvaatimusta;

Or. en

Tarkistus 119
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ’tuotemallilla’ tuotetta, joita 
pidetään erillisinä tuotteina mutta joilla 
on identtisiä tai samanlaisia olennaisia 
ominaisuuksia; mahdolliset eroavuudet 
eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen, 
jollei valmistaja ja/tai maahantuoja toisin 
todista;

Or. en

Perustelu

Mallin käsite on markkinavalvontaviranomaisten toiminnan kulmakivi. Testaus- ja 
valvontatoimia toteutetaan mallien avulla. Jotkin markkinatoimijat eivät kuitenkaan joko 
yksilöi malleja tai ne moninkertaistavat mallien määrän sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka 
ovat itse asiassa samanlaisia, mikä vaikuttaa haitallisesti markkinavalvontaviranomaisten 
toimintaan ja estää niitä toteuttamasta valvontatoimia, koska näin lisätään merkittävästi 
niiden resurssien määrää, joita viranomaiset tarvitsevat valvontaa varten.

Tarkistus 120
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) ’tuotemallilla’ tuotetta, joita 
pidetään erillisinä tuotteina mutta joilla 
on identtisiä tai samanlaisia olennaisia 
ominaisuuksia; mahdolliset eroavuudet 
eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen, 
jollei valmistaja ja/tai maahantuoja toisin 
todista;

Or. en

Perustelu

Mallin käsite on markkinavalvontaviranomaisten toiminnan kulmakivi. Testaus- ja 
valvontatoimia toteutetaan mallien avulla. Jotkin markkinatoimijat eivät kuitenkaan joko 
yksilöi malleja tai ne moninkertaistavat mallien määrän sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka 
ovat itse asiassa samanlaisia, mikä vaikuttaa haitallisesti markkinavalvontaviranomaisten 
toimintaan ja estää niitä toteuttamasta valvontatoimia, koska näin lisätään merkittävästi 
niiden resurssien määrää, joita viranomaiset tarvitsevat valvontaa varten.

Tarkistus 121
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) ’tuotemallilla’ tuotetta, jonka 
katsotaan edustavan erillistä tuotteiden 
ryhmää, joilla on samanlaisia olennaisia 
ominaisuuksia; mahdolliset eroavuudet 
eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen;

Or. en

Perustelu

Mallin käsite on keskeisessä asemassa markkinavalvontaviranomaisten toiminnan kannalta, 
jotta niitä autetaan parantamaan tuotteiden yksilöimistä testaustoimien yhteydessä.

Tarkistus 122
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja; siinä 
määritetään olennaiset vaatimukset, jotka 
tuotteiden on täytettävä, jotta ne voidaan 
saattaa unionin markkinoille;

Or. en

Tarkistus 123
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden verkossa ja sen ulkopuolella 
markkinoilla saataville asettamisen 
ehtoja;

Or. fr

Tarkistus 124
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
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tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

tuotteita, jotka eivät ole sovellettavassa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
vaatimuksien mukaisia, ei aseteta 
saataville unionin markkinoilla, ja että jos 
tällaisia tuotteita on asetettu saataville, 
ryhdytään tehokkaisiin ja oikeasuhteisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi tai tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ja tuotteita, jotka eivät ole 
sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen vaatimuksien mukaisia, ei 
aseteta saataville unionin markkinoilla, ja 
että jos tällaisia tuotteita on asetettu 
saataville, ryhdytään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi ja tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 126
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
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toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ja tuotteita, jotka eivät ole 
sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen vaatimuksien mukaisia, ei 
aseteta saataville unionin markkinoilla, ja 
että jos tällaisia tuotteita on asetettu 
saataville, ryhdytään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi ja tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 127
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ja yleisesti ottaen tuotteita, jotka 
eivät täytä sovellettavassa unionin 
lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,
ei aseteta saataville unionin markkinoilla, 
ja että jos tällaisia tuotteita on asetettu 
saataville, ryhdytään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi ja tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. es

Perustelu

Markkinavalvonnan on katettava myös tuotteet, jotka eivät aiheuta riskiä mutta jotka eivät 
myöskään täytä lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Tarkistus 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ja yleisesti ottaen tuotteita, jotka 
eivät täytä sovellettavassa unionin 
lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,
ei aseteta saataville unionin markkinoilla, 
ja että jos tällaisia tuotteita on asetettu 
saataville, ryhdytään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi ja tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. es

Tarkistus 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne 
on toimitettava kaikille jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

On jo perustettu markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmä. Jos jäsenvaltioiden 
tehtäväksi annettaisiin uusia valvontatoimia, valvonnan laatu heikkenisi, koska valvontaan ei 
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jäisi riittävästi aikaa.

Tarkistus 130
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, niihin 
suhteutettu vaatimustenvastaisten 
tuotteiden määrä sekä tarkastusten 
jälkeen käynnistettyjen korjaavien 
toimenpiteiden määrä ja tyyppi, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltioiden on laadittava yhteenveto
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista ja 
tilastoista.

Or. de

Tarkistus 131
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle.
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne 
on toimitettava kaikille jäsenvaltioille. 

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista kolmen vuoden välein
komissiolle. Komissio toimittaa nämä 
tiedot kaikille jäsenvaltioille. Yhteenveto 
näistä tiedoista voidaan asettaa yleisön 
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Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

saataville.

Or. en

Tarkistus 132
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne 
on toimitettava kaikille jäsenvaltioille.
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot kustakin toteutetusta 
tarkastustyypistä ja niiden tuloksista.
Tilastot on toimitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja asetettava yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 133
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne 
on toimitettava kaikille jäsenvaltioille.
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot kustakin toteutetusta 
tarkastustyypistä ja niiden tuloksista.
Tilastot on toimitettava kaikille 
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yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista. jäsenvaltioille ja asetettava yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 134
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille.
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja 
komission on toimitettava ne kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. es

Tarkistus 135
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista,
tarkastuksista ja noudatetuista 
tarkastusmenetelmistä vuosittain 
komissiolle. Raportoituihin tietoihin on 
sisällytettävä tilastot toteutetuista 
tarkastuksista, ja ne on toimitettava kaikille
jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voivat laatia 
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yhteenvedon yleisön saataville 
tarkoitetuista tiedoista.

Or. fr

Tarkistus 136
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
toteutettujen markkinavalvontatoimien 
seurannan ja arvioinnin tulokset on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
toteutettujen markkinavalvontatoimien 
seurannan ja arvioinnin tulokset on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
toteutettujen markkinavalvontatoimien 
seurannan ja arvioinnin tulokset on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen. Niiden on oltava yleisön 
saatavilla kolmen kuukauden kuluessa 
tietojen toimittamisesta muille 
jäsenvaltioille.

Or. de
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Tarkistus 138
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
toteutettujen markkinavalvontatoimien 
seurannan ja arvioinnin tulokset on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
yhteenveto edellä olevan 3 kohdan 
mukaisesti toteutettujen 
markkinavalvontatoimien seurannan ja 
arvioinnin tuloksista yleisön saataville 
sähköisessä muodossa ja tarvittaessa muita 
keinoja käyttäen.

Or. es

Perustelu

Komission on toimitettava valvontatoimien tulokset jäsenvaltioille. Vaikuttaa siltä, että 3 ja 
4 kohdassa määriteltyjen julkisesti saataville asetettavien tietojen välillä ei ole eroja, minkä 
vuoksi ehdotan, että ne yhdistetään.

Tarkistus 139
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä markkinavalvontaviranomaiset
ja määritettävä niiden tehtävät, 
toimivaltuudet ja organisaatio.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä markkinavalvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 140
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisille on 
annettava riittävä toimivalta sekä riittävät
resurssit ja välineet, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti.

2. Markkinavalvontaviranomaisille on 
annettava riittävä toimivalta sekä resurssit 
ja välineet, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti ja kattavasti.

Or. en

Tarkistus 141
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
asianmukaiset järjestelmät sen 
varmistamiseksi, että sen perustamat tai 
nimeämät markkinavalvontaviranomaiset 
vaihtavat tietoja, tekevät yhteistyötä ja 
koordinoivat toimiaan paitsi keskenään 
myös unionin ulkorajoilla tuotteiden 
tarkastuksista vastaavien viranomaisten 
kanssa.

3. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
riittävät ja kattavat järjestelmät sen 
varmistamiseksi, että sen perustamat tai 
nimeämät markkinavalvontaviranomaiset 
vaihtavat tietoja, tekevät yhteistyötä ja 
koordinoivat toimiaan paitsi keskenään 
myös unionin ulkorajoilla tuotteiden 
tarkastuksista vastaavien viranomaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 142
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on tiedotettava yleisölle 
kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
olemassaolosta, vastuualueista ja nimistä 
sekä siitä, miten näihin viranomaisiin voi 
ottaa yhteyttä.

5. Jäsenvaltioiden on tiedotettava yleisölle 
kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
olemassaolosta, vastuualueista, 
toimivallasta, käytettävissä olevista 
varoista, yhteistyömekanismeista ja 
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nimistä sekä siitä, miten näihin 
viranomaisiin voi ottaa yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 143
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
organisoitava toimintansa maksimaalisen 
tehokkuuden saavuttamiseksi. Niiden on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. 
Markkinavalvontaviranomaisten on 
soveltuvilta osin ja näiden perinteisten 
markkinaotoksiin perustuvien 
menetelmien myötä siirryttävä 
tarjontaketjun prosessien ennakoiviin 
tarkastuksiin kuluttajatuotteiden 
valmistukseen, maahantuontiin, kaupan 
pitämiseen, tuotemerkin rakentamiseen ja 
jälleenmyyntiin osallistuvien tahojen 
kohdalla. Niiden on kirjattava tarkastukset 
21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 144
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tuotteen jakelukanavista ja myyntitavasta 
riippumatta suoritettava tuotteen 
ominaisuuksia koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja 
riittävän usein tekemällä asiakirjojen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Otoksiin perustuvia 
tarkastuksia toteutettaessa on käytettävä 
kahta prosenttia kaikista markkinoille 
vuosittain saatetuista tuotteista kutakin 
jäsenvaltiota koskevana indikatiivisena 
tavoitteena. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 145
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tuotteen jakelukanavista ja myyntitavasta 
riippumatta suoritettava tuotteen 
ominaisuuksia koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja 
riittävän usein tekemällä asiakirjojen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 146
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen jakelukanavista ja 
myyntitavasta riippumatta tuotteen 
ominaisuuksia koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja 
riittävän usein tekemällä asiakirjojen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, että tarkastuksia on suoritettava myös verkon 
kautta myydyille tuotteille.

Tarkistus 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen jakelukanavista ja 
myyntitavasta riippumatta tuotteen 
ominaisuuksia koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja 
riittävän usein tekemällä asiakirjojen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
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tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. es

Tarkistus 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava turvallisuuteen tai terveyteen 
vaikuttavan tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, tarkastavatko ne tuotteita, jotka eivät vaikuta terveyteen 
tai turvallisuuteen.

Tarkistus 149
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 1. Markkinavalvontaviranomaisten on 
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suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään ja yksilöitävä tuote 
täsmällisesti ilmoittamalla sen tyyppi, 
malli ja erä- tai sarjanumero.

Or. en

Tarkistus 150
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
yksilöitävä tämän asetuksen kattamien 
tuotteiden yhteydessä aiheutuvat riskit ja 
niiden ominaispiirteet noudattaen 
komission mahdollisesti antamia tietoja ja 
ohjeita. Niiden on kirjattava tiedot 
21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään. Komission on 
analysoitava järjestelmällisesti näitä 
tietoja ja mikäli sen hallussa on tietoja, 
joiden vuoksi se epäilee riskin 
aiheutumista, tai jos jäsenvaltioiden 
viranomaiset ovat yksilöineet riskin 
toisistaan eroavalla tavalla, se voi pyytää 
lisätietoja kansallisilta 
markkinavalvontaviranomaisilta ja 
yksilöidä itse riskin joko omasta 
aloitteestaan tai jonkin kansallisen 
markkinavalvontaviranomaisen 
pyynnöstä. Komissio toimittaa 
toteuttamansa riskin yksilöinnin 
kansallisille 
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markkinavalvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on mahdollistaa yhteisen perustan luominen riskin 
yksilöimistä varten, jotta kansalliset valvontaviranomaiset voivat suorittaa tarkastuksia sen 
pohjalta. Yhdenmukainen riskin yksilöinti on tarpeen, jotta vältetään se, että kolmansien 
valtioiden toimijat pyrkivät Euroopan unioniin sellaisissa paikoissa, joissa riskitaso on 
saatettu määrittää alhaisemmaksi lievemmistä tarkastustoimista johtuen.

Tarkistus 151
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos esiin tulee tunnettu tai kehittymässä 
oleva tämän asetuksen 1 artiklassa 
säädettyihin tavoitteisiin liittyvä riski, joka 
koskee tiettyä tuotetta tai tuoteluokkaa, 
komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan yhdenmukaiset ehdot yhden 
tai useamman 
markkinavalvontaviranomaisen 
toteuttamille tarkastuksille kyseisen 
tuotteen tai tuoteluokan sekä kyseisen
tunnetun tai kehittymässä olevan riskin 
ominaisuuksien osalta. Näihin ehtoihin 
voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat 
tarkastusten laajuuden ja 
tarkastustiheyden lisäämistä ja 
tarkastettavien otosten riittävyyttä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 152
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos esiin tulee tunnettu tai kehittymässä 
oleva tämän asetuksen 1 artiklassa 
säädettyihin tavoitteisiin liittyvä riski, joka 
koskee tiettyä tuotetta tai tuoteluokkaa, 
komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan yhdenmukaiset ehdot yhden 
tai useamman 
markkinavalvontaviranomaisen 
toteuttamille tarkastuksille kyseisen 
tuotteen tai tuoteluokan sekä kyseisen 
tunnetun tai kehittymässä olevan riskin 
ominaisuuksien osalta. Näihin ehtoihin 
voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat 
tarkastusten laajuuden ja 
tarkastustiheyden lisäämistä ja 
tarkastettavien otosten riittävyyttä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tässä tekstissä annetaan komissiolle valtuudet hyväksyä täydentäviä valvontatoimia, jotka 
valvontaviranomaisen on toteutettava kaikkien tuotteiden ja tuoteluokkien osalta riippumatta 
siitä, onko kyseessä tunnettu tai uusi riski. Tästä voisi aiheutua valvontaviranomaiselle 
odottamattomia ja tarkoittamattomia rasitteita. Kyseessä on eri asia kuin 12 artiklassa.

Tarkistus 153
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tarvittaessa varoitettava kohtuullisen ajan 
kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä 
tuotteista, joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
viipymättä varoitettava alueillaan olevia 
käyttäjiä tuotteista, joiden viranomaiset 
ovat havainneet aiheuttavan riskin. Näihin 
tietoihin on myös sisällytettävä tietoa 
valmistajasta, jälleenmyyntikanavasta, 
hinnasta ja siitä, milloin tuotteita on 
myyty, mikäli nämä tiedot ovat saatavilla.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisille ei saisi antaa mahdollisuutta viivyttää ilmoittamista riskin 
aiheuttavista tuotteista kuluttajille. Näitä tietoja olisi täydennettävä yksityiskohtaisemmalla 
tiedolla, esimerkiksi jälleenmyyntikanavista, mikäli nämä tiedot ovat saatavilla, jotta autetaan 
kuluttajia tunnistamaan riskin aiheuttavat tuotteet.

Tarkistus 154
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 2. Markkinavalvontaviranomaisten on
tarvittaessa varoitettava kohtuullisen ajan 
kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä 
tuotteista, joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

2. Toimivaltaisten 
markkinavalvontaviranomaisten ja 
tarvittaessa talouden toimijoiden on 
mahdollisimman nopeasti varoitettava 
käyttäjiä tuotteista, joiden viranomaiset 
ovat havainneet aiheuttavan riskin.

Or. de

Tarkistus 155
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta



PE516.934v02-00 56/191 AM\1002709FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tarvittaessa varoitettava kohtuullisen ajan 
kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä 
tuotteista, joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tarvittaessa varoitettava viipymättä 
alueillaan olevia käyttäjiä tuotteista – ja 
yksilöitävä ne – joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

Or. en

Tarkistus 156
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tarvittaessa varoitettava kohtuullisen ajan 
kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä 
tuotteista, joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tarvittaessa varoitettava viipymättä 
alueillaan olevia käyttäjiä tuotteista – ja 
yksilöitävä ne – joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

Or. en

Tarkistus 157
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on tehtävä talouden toimijoiden 
kanssa yhteistyötä, jotta ehkäistäisiin tai 
pienennettäisiin kyseisten toimijoiden 
markkinoille saataville asettamista 
tuotteista aiheutuvia riskejä. Tätä varten 
niiden on kannustettava ja edistettävä 
talouden toimijoiden vapaaehtoisia toimia, 
joihin tarvittaessa sisältyy 
käytännesääntöjen kehittäminen ja 

Markkinavalvontaviranomaisten on 
tehtävä talouden toimijoiden ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
kanssa yhteistyötä, jotta ehkäistäisiin tai 
pienennettäisiin kyseisten talouden 
toimijoiden markkinoille saataville 
asettamista tuotteista aiheutuvia riskejä. 
Tätä varten niiden on kannustettava ja 
edistettävä talouden toimijoiden 
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noudattaminen. vapaaehtoisia toimia, joihin tarvittaessa 
sisältyy käytännesääntöjen kehittäminen ja 
noudattaminen.

Or. de

Tarkistus 158
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on tehtävä talouden toimijoiden 
kanssa yhteistyötä, jotta ehkäistäisiin tai 
pienennettäisiin kyseisten toimijoiden 
markkinoille saataville asettamista 
tuotteista aiheutuvia riskejä. Tätä varten 
niiden on kannustettava ja edistettävä 
talouden toimijoiden vapaaehtoisia toimia, 
joihin tarvittaessa sisältyy 
käytännesääntöjen kehittäminen ja 
noudattaminen.

Valvontaviranomaisten on kannustettava 
ja edistettävä talouden toimijoiden 
vapaaehtoisia toimia, joihin tarvittaessa 
sisältyy käytännesääntöjen kehittäminen ja 
noudattaminen.

Or. es

Perustelu

Taloudellisten toimijoiden on tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa markkinoille 
saattamiensa vaarallisten tuotteiden mahdollisesti aiheuttamien riskien vähentämiseksi tai 
estämiseksi, kuten yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä on säädetty. 
Taloudellisten toimijoiden yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa on siirrettävä 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan asetusehdotuksen 8, 10 ja 11 artiklaan.

Tarkistus 159
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
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hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ilman 
ennakkokäsityksiä sekä täytettävä tämän 
asetuksen mukaiset velvoitteensa; niiden 
on käytettävä toimivaltaansa talouden 
toimijoihin nähden suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen.

hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ilman 
ennakkokäsityksiä sekä täytettävä tämän 
asetuksen mukaiset velvoitteensa; niiden 
on käytettävä toimivaltaansa talouden 
toimijoihin nähden suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen ja ottaen asianmukaisesti 
huomioon perussopimuksen (SEUT) 
191 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
ennalta varautumisen periaatteen.

Or. en

Tarkistus 160
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toimittava ottamalla huomioon riskin 
vakavuus ja ennalta varautumisen 
periaate.
Sen vuoksi 
markkinavalvontaviranomaisten on 
tutkittava otantamenetelmin tietty 
tuotemäärä, jonka on kuitenkin oltava 
riittävän suuri, jotta voidaan arvioida 
näiden tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta ja niihin 
sisältyvää todellista riskiä.

Or. it

Tarkistus 161
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toimittava ottamalla huomioon riskin 
vakavuus ja ennalta varautumisen 
periaate. Sen vuoksi 
markkinavalvontaviranomaisten on 
tutkittava otantamenetelmin tietty 
tuotemäärä, jonka on kuitenkin oltava 
riittävän suuri, jotta voidaan arvioida 
näiden tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta ja niihin 
sisältyvää todellista riskiä.

Or. it

Tarkistus 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toimittava riskin vakavuus ja 
varovaisuusperiaate huomioon ottaen.

Or. es

Tarkistus 163
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 
ottaa tarvittavat näytteet tuotteista.

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
ilman ennakkoilmoitusta mennä talouden 
toimijoiden tiloihin, tutustua kaikkiin 
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asiakirjoihin, ottaa niitä haltuunsa tai 
ottaa niistä jäljennöksiä, päästä 
tietoteknisiin järjestelmiin ja ottaa 
tarpeelliset näytteet tuotteista.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien turvallisuus ja petostentorjunta edellyttävät, että on vahvistettava 
valvontaviranomaisten tutkintavaltuuksia; niiden pitäisi voida toteuttaa 
satunnaistarkastuksia, ottaa haltuunsa asiakirjoja ja päästä tietoteknisiin järjestelmiin, koska 
suurinta osaa asiakirjoista säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Tarkistus 164
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 
ottaa tarvittavat näytteet tuotteista.

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin, 
suorittaa asianmukaisia asiakirjojen 
tarkastuksia, ottaa jäljennöksiä asiaan 
liittyvistä asiakirjoista ja ottaa tarvittavat 
näytteet tuotteista.

Or. es

Perustelu

Lisäämällä markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksia varmistetaan, että ne hoitavat 
tehtävänsä huolellisesti.

Tarkistus 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 
ottaa tarvittavat näytteet tuotteista.

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin, 
suorittaa asianmukaisia asiakirjojen 
tarkastuksia, ottaa jäljennöksiä asiaan 
liittyvistä asiakirjoista ja ottaa tarvittavat 
näytteet tuotteista.

Or. es

Tarkistus 166
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarjottava kuluttajille ja muille 
sidosryhmille mahdollisuus esittää 
valituksia tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
asioista, markkinavalvontatoimista ja 
tuotteista aiheutuvista riskeistä ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin jatkotoimiin 
kyseisten valitusten perusteella;

(a) tarjottava kuluttajille ja muille 
sidosryhmille mahdollisuus esittää 
valituksia tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
asioista, markkinavalvontatoimista ja 
tuotteista aiheutuvista riskeistä ja 
ryhdyttävä kohtuullisen ajan kuluessa
asianmukaisiin jatkotoimiin kyseisten 
valitusten perusteella;

Or. de

Tarkistus 167
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) seurattava tuoteturvallisuutta koskevaa 
tieteellistä ja teknistä tutkimustietoa ja 
pysyttävä ajan tasalla alan kehityksen 

(c) seurattava tuoteturvallisuutta koskevaa 
tieteellistä ja teknistä tutkimustietoa ja 
pysyttävä ajan tasalla alan kehityksen ja 
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kanssa. tuotteiden unionin yhdenmukaistettuun 
lainsäädäntöön perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden kanssa.

Or. en

Perustelu

Säännöstä ei pitäisi rajoittaa koskemaan ainoastaan tuoteturvallisuutta, vaan sitä olisi 
laajennettava kattamaan kaikki muut kysymykset, jotka saattavat olla merkityksellisiä 
tuotteiden unionin yhdenmukaistettuun lainsäädäntöön perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
kannalta.

Tarkistus 168
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (c a) seurattava kyseisten tuotteiden 
aiheuttamiksi epäiltyjä onnettomuuksia ja 
terveyshaittoja.

Or. en

Tarkistus 169
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) seurattava kyseisiin tuotteisiin 
liittyviä onnettomuuksia ja 
terveyshaittoja.

Or. sv

Tarkistus 170
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) tarkastettava tuotteiden unionin 
sovellettavaan lainsäädäntöön perustuva 
vaatimustenmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 171
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) markkinavalvontaviranomaisia on 
kannustettava osallistumaan kansalliseen 
standardointitoimintaan, jonka 
tarkoituksena on laatia tai tarkistaa 
komission asetuksessa (EU) 
N:o 1025/2012 olevan 10 artiklan 
mukaisesti pyytämiä standardeja.

Or. en

Tarkistus 172
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c e) osallistuttava mahdollisuuksien 
mukaisesti ja tarkoituksenmukaisilta osin 
standardointitoimintaan, jonka 
tarkoituksena on laatia tai tarkistaa 
standardeja komission asetuksen (EU) 
N:o 1025/2012 mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Olisi hyödyllistä ottaa markkinavalvontaviranomaiset tiiviisti mukaan 
standardointiprosessiin, koska siten autettaisiin niitä pysymään ajan tasalla tieteellisen ja 
teknisen tutkimustiedon kehityksen kanssa tämän kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 173
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. On laadittava asianmukaisia menettelyjä 
ja tiedotettava niistä yleisölle, jotta 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
täyttää velvoitteensa.

6. On laadittava asianmukaisia menettelyjä 
ja tiedotettava niistä yleisölle, jotta 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
täyttää velvoitteensa. 

Markkinavalvontaviranomaisten on 
pyynnöstä erityisesti saatettava yleisön 
saataville
(a) niiden tuotteiden nimet, joista on 
vastaanotettu turvallisuuteen liittyviä 
valituksia 6 artiklan 5 kohdan 
a alakohdan mukaisesti
(b) turvallisuuspuutteen luonne ja 
valituksen esittäneen tahon tuotteessa 
havaitsema riski sekä mahdolliset 
raportoidut vaaralliset tapahtumat tai 
vauriot
(c) talouden toimijoiden valituksen 
johdosta mahdollisesti esittämät 
kommentit
(d) jatkotoimet, joita 
markkinavalvontaviranomainen pitää 
tarkoituksenmukaisina.

Or. en

Tarkistus 174
Franz Obermayr



AM\1002709FI.doc 65/191 PE516.934v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Salassapidon turvaaminen ei saa estää 
markkinavalvonnan tehokkuuden 
varmistamiseksi tarvittavien tietojen 
levittämistä 
markkinavalvontaviranomaisille.

8. Salassapito ei saa estää 
markkinavalvonnan tehokkuuden 
varmistamiseksi tarvittavien tietojen 
levittämistä 
markkinavalvontaviranomaisille.

Or. de

Tarkistus 175
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta, siinä on otettava 
huomioon yleensä liike-elämän ja etenkin 
pk-yritysten erityistarpeet, jotka liittyvät 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
ja [kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o [...] 
täytäntöönpanoon, sekä tarjottava 
opastusta ja apua. Siihen on sisällyttävä 
seuraavat:

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta.

Or. es

Perustelu

Unionin lainsäädännön soveltamista ei pidä yhdenmukaistaa yritysten erityistarpeiden 
kanssa. Tämän säännöksen tavoitteena on kaikkien osalta varmentaa, että tuotteet 
noudattavat unionin lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.
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Tarkistus 176
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta, siinä on otettava 
huomioon yleensä liike-elämän ja etenkin 
pk-yritysten erityistarpeet, jotka liittyvät 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
ja [kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o [...] 
täytäntöönpanoon, sekä tarjottava opastusta 
ja apua. Siihen on sisällyttävä seuraavat:

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta, siinä on otettava 
huomioon yleensä kuluttajien
erityistarpeet, jotka liittyvät unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön ja 
[kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o [...] 
täytäntöönpanoon, sekä tarjottava 
asianomaisille toimijoille opastusta ja 
apua. Siihen on sisällyttävä seuraavat:

Or. de

Tarkistus 177
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta, siinä on otettava 
huomioon yleensä liike-elämän ja etenkin 
pk-yritysten erityistarpeet, jotka liittyvät 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
ja [kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o [...] 

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
yleinen markkinavalvontaohjelma sekä 
tarkistettava se – ja päivitettävä tarpeen 
mukaan – vähintään neljän vuoden välein. 
Ohjelman on sisällettävä 
markkinavalvontaorganisaatio ja siihen 
liittyvä toiminta, siinä on otettava 
huomioon liike-elämän ja kuluttajien
erityistarpeet, jotka liittyvät unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön ja 
[kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o [...] 
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täytäntöönpanoon, sekä tarjottava opastusta 
ja apua. Siihen on sisällyttävä seuraavat:

täytäntöönpanoon, sekä tarjottava opastusta 
ja apua. Siihen on sisällyttävä seuraavat:

Or. en

Tarkistus 178
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viranomaisille osoitetut taloudelliset 
resurssit, henkilöstö sekä tekniset ja muut 
välineet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä saattaisi rajoittaa jäsenvaltioiden joustavuutta niiden pyrkiessä organisoimaan 
tehokkaasti markkinavalvontatoimintaa.

Tarkistus 179
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viranomaisille osoitetut taloudelliset 
resurssit, henkilöstö sekä tekniset ja muut 
välineet;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Neuvojen ja tuen antaminen taloudellisille toimijoille ei sovi yhteen valvontaviranomaisen 
tehtävien kanssa ja voi heikentää sen riippumattomuutta. Koska kyseessä on 
luottamuksellinen asia, ehdotan, että b alakohta poistetaan.
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Tarkistus 180
Norica Nicolai

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tasot ja menetelmät, joita noudattaen 
lasketaan talouden toimijoihin nähden 
sovellettavat maksut tämän asetuksen 
10 ja 16 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Yhteisen käytännön kehittämisen kannustamiseksi maksuihin nähden, joita veloitetaan 
sellaisilta talouden toimijoilta, jotka asettavat saataville markkinoilla vaarallisia tai muuten 
vaatimustenvastaisia tuotteita, vaikuttaisi asianmukaiselta sisällyttää asiaa koskevaa tietoa 
yleisiin markkinavalvontaohjelmiin, jotta sekä komissio että muut jäsenvaltiot pysyvät ajan 
tasalla.

Tarkistus 181
Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sellaisiin tuoteryhmiin erikoistuneet
analysointilaboratoriot, joihin 
tarkastusten kohteena oleva tuote kuuluu, 
28 artiklassa säädettyjen ehtojen 
mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 182
Norica Nicolai
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleiset ja alakohtaiset ohjelmat ja niiden 
päivitykset on toimitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja 6 artiklan 
6 kohdan mukaisesti ne on asetettava 
yleisön saataville sähköisten viestinten 
kautta ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

3. Yleiset ja alakohtaiset ohjelmat ja niiden 
päivitykset on laadittava asianomaisten 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja 
toimitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle. 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
ne on asetettava yleisön saataville 
sähköisten viestinten kautta ja tarvittaessa 
muita keinoja käyttäen.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että markkinavalvontaohjelmissa otetaan huomioon yrityksien, 
kuluttajien ja muiden tarpeet, on asianmukaista, että jäsenvaltiot kuulevat asianomaisia 
sidosryhmiä ennen tällaisten ohjelmien laatimista.

Tarkistus 183
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleiset ja alakohtaiset ohjelmat ja niiden 
päivitykset on toimitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja 6 artiklan 
6 kohdan mukaisesti ne on asetettava 
yleisön saataville sähköisten viestinten 
kautta ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

3. Komission on toimitettava yleiset ja 
alakohtaiset ohjelmat ja niiden päivitykset 
muille jäsenvaltioille, ja 6 artiklan 
6 kohdan mukaisesti ne on asetettava 
yleisön saataville sähköisten viestinten 
kautta ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

Or. es

Perustelu

On paljon tehokkaampaa, että komissio tiedottaa ohjelmista jäsenvaltioille.
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Tarkistus 184
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville ne asiakirjat ja tiedot, joita 
kyseiset viranomaiset tarvitsevat 
tehtäviensä suorittamiseksi, kielellä, jota 
niiden on helppo ymmärtää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poiston myötä viitataan tarkistuksiin, joissa tuodaan tarkemmin esille eri talouden 
toimijoiden velvoitteet.

Tarkistus 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on perustellusta pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi. Jos talouden toimija on 
tätä ennen saanut kyseiset asiakirjat ja 
tiedot joltakin toiselta talouden toimijalta 
ja jos ne on luokiteltu luottamuksellisiksi 
liikesalaisuuksia koskevien EU:n ja 
jäsenvaltioiden sääntöjen mukaisesti, 
kyseisten asiakirjojen ja tietojen 
luottamuksellisuus on varmistettava 
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asetettaessa niitä saataville.

Or. de

Tarkistus 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on perustellusta pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
kaikki ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, sähköisessä tai fyysisessä 
muodossa ja kielellä, jota niiden on helppo 
ymmärtää. Näihin tietoihin on 
sisällytettävä tiedot, joiden avulla tuote 
voidaan yksilöidä tarkasti ja jotka 
helpottavat tuotteen jäljittämistä 
soveltuvilta osin.

Or. en

Perustelu

Sanamuodolla pyritään välttämään tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden aiheuttaminen 
talouden toimijoille siten, että selvennetään, millaista tietoa markkinavalvontaviranomaiset 
voivat pyytää. Artiklan toinen kohta on tarpeeton, minkä vuoksi merkityksellinen osa on 
sisällytetty tähän kohtaan.

Tarkistus 187
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
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vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne tarvittavat asiakirjat ja tiedot, joita 
kyseiset viranomaiset tarvitsevat 
tehtäviensä suorittamiseksi, kielellä, jota 
loppukäyttäjien on helppo ymmärtää 
kyseisessä jäsenvaltiossa määritetyllä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 188
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
on pyynnöstä ja sanotun vaikuttamatta 
päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I 
olevan R2 artiklan 9 kohdan, R4 artiklan 
9 kohdan ja R5 artiklan 5 kohdan 
täytäntöönpanoon asetettava 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

Or. en

Tarkistus 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden on toimitettava 2. Talouden toimijoiden on tehtävä 
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markkinavalvontaviranomaisille kaikki 
tarpeelliset tiedot, mukaan lukien tiedot, 
joiden avulla tuote voidaan yksilöidä 
tarkasti ja jotka helpottavat tuotteen 
jäljittämistä.

markkinavalvontaviranomaisten kanssa 
niiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan talouden 
toimijoiden markkinoille saattamien tai 
markkinoilla saataville asettamien 
tuotteiden aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista ennakoida yhteistyövelvoitetta, joka koskee talouden toimijoita tämän 
asetuksen muiden artiklojen määräyksien mukaisesti. Tähän sisältyy myös korjaavien toimien 
ja muiden riskin poistamiseksi mahdollisesti tarvittavien toimien toteuttaminen. Tämä on 
uuden lainsäädäntökehyksen määräyksien mukaista.

Tarkistus 190
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valmistajien ja maahantuojien on 
ilmoitettava rekisteröity tuotenimensä tai 
rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 
joko tuotteessa, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta 
valmistajaan tai maahantuojaan voi ottaa 
yhteyttä.

Or. en

Perustelu

Vaikka jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset ovat merkityksellisiä, kun tuotteet aiheuttavat 
tunnistetun riskin, niitä olisi rajoitettava koskemaan mainittuja tuotteita. Tähän perustuu 
viittaus tuotteisiin, joihin sovelletaan erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Toimenpiteeseen 
liittyvistä kustannuksista johtuen olisi myös aina oltava mahdollista ottaa käyttöön 
kohtuullinen vaihtoehto pakkauksen tai tuotteen mukana seuraavan materiaalin kohdalla.
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Tarkistus 191
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Valmistajien ja maahantuojien on 
ilmoitettava rekisteröity tuotenimensä tai 
rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 
joko tuotteessa, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta 
valmistajaan tai maahantuojaan voi ottaa 
yhteyttä.

Or. en

Perustelu

Vaikka jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset ovat merkityksellisiä, kun tuotteet aiheuttavat 
tunnistetun riskin, niitä olisi rajoitettava koskemaan mainittuja tuotteita. Tähän perustuu 
viittaus tuotteisiin, joihin sovelletaan erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Toimenpiteeseen 
liittyvistä kustannuksista johtuen olisi myös aina oltava mahdollista ottaa käyttöön 
kohtuullinen vaihtoehto pakkauksen tai tuotteen mukana seuraavan materiaalin kohdalla.

Tarkistus 192
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tämän artiklan nojalla 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville asetetut tai niille annetut tiedot 
on esitettävä helposti luettavalla ja 
jäsennellyllä tavalla.

Or. fr
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Tarkistus 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Valmistajien yleiset velvoitteet

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan taattava, että ne on 
suunniteltu ja valmistettu asiaan liittyvän 
EU:n lainsäädännön mukaisesti.
2. Valmistajien on laadittava tarvittavat 
tekniset asiakirjat asianmukaisen EU:n 
yhdenmukaistetun lainsäädännön 
mukaisesti.
3. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
asianmukaisen EU:n yhdenmukaistetun 
lainsäädännön vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi, mikäli tuote aiheuttaa 
riskin kuluttajien terveydelle ja 
turvallisuudelle, valmistajien on 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille, joissa he asettivat tuotteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.
4. Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden 
valmistajien on nimettävä yksi unioniin 
sijoittautunut valtuutettu edustaja 
markkinavalvonnan toteuttamista varten.
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Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 8 artiklaa olisi täydennettävä talouden toimijoiden velvoitteisiin nähden. Tässä 
yhteydessä ja tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyn päätöksen 
N:o 768/2008/EY, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013, kaksi- ja kolmipyöräisten 
ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) 
N:o 168/2013 ja lelujen turvallisuudesta annetun direktiivin 2009/48/EY mukaisesti on 
asetettava erityisiä velvoitteita eri talouden toimijoille, joiden vastuu vaihtelee riippuen 
niiden asemasta tarjontaketjussa.

Tarkistus 194
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Valmistajia koskevat velvoitteet

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan taattava, että ne on 
suunniteltu ja valmistettu asiaan liittyvän 
unionin lainsäädännön mukaisesti.
2. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien 
käytössä on oltava asianmukaisia 
laadunvalvontajärjestelmiä, joilla 
varmistetaan niiden tuotteiden 
vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus. 
Valmistajien on suoritettava markkinoilla 
saataville asetetuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset 
sekä pidettävä niistä ja 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.
3. Valmistajien on laadittava tarvittavat 
tekniset asiakirjat asianmukaisen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
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mukaisesti.
4. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu 
markkinoille ja asetettava ne perustellusta 
pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.
5. Valmistajien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka 
on helposti nähtävissä ja luettavissa, tai 
jos tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, 
että vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa 
tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa.
6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
valmistajaan voidaan saada yhteys, joko 
tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, 
tuotteen pakkauksessa tai tuotteen 
liiteasiakirjassa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 
valmistajaan saa yhteyden.
7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, aiheuttaa riskin, 
asianmukaiseen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuva vaatimustenvastaisuus mukaan 
luettuna, on ryhdyttävä välittömästi 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen tuotteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, 
mikäli tuote aiheuttaa vakavan riskin, 
valmistajien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille, joissa ne asettivat tuotteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti riskistä ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään eri talouden toimijoiden velvoitteita ja vastuuta lainsäädännön 
kehyksessä.

Tarkistus 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c artikla
Yhden valtuutetun edustajan yleiset 

velvoitteet
Markkinavalvonnan toteuttamiseksi 
yhden valtuutetun edustajan on 
suoritettava valmistajalta saadussa 
toimeksiannossa eritellyt tehtävät. 
Edellä [8 a artiklan ensimmäinen 
alakohta – valmistajan yleiset velvoitteet] 
säädetyt velvollisuudet ja teknisten 
asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana 
yhden valtuutetun edustajan 
toimeksiantoon.
Toimeksiannon mukaan yhden 
valtuutetun edustajan on voitava suorittaa 
ainakin seuraavat tehtävät: 
(a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
tekniset asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
(b) annettava toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että 
tuote on unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen
(c) tehtävä toimivaltaisen kansallisen 
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viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan edustajan toimeksiannon 
piiriin kuuluvien tuotteiden aiheuttamat 
riskit.

Or. en

Tarkistus 196
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 d artikla
Valtuutetut edustajat

1. Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden 
valmistajien on nimettävä unioniin 
sijoittautunut valtuutettu edustaja 
markkinavalvontaa varten.
2. Markkinavalvonnan toteuttamiseksi 
valtuutetun edustajan on suoritettava 
valmistajalta saadussa toimeksiannossa 
eritellyt tehtävät. Toimeksiannon on 
oikeutettava valtuutettu edustaja 
suorittamaan ainakin seuraavat tehtävät:
(a) annettava 
markkinavalvontaviranomaisten 
perustellusta pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
(b) tehtävä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan edustajan 
toimeksiannon piiriin kuuluvien 
tuotteiden aiheuttamat riskit.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään valtuutettujen edustajien velvoitteita ja vastuuta ja ehdotetaan, 
että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet valmistajat nimittävät valtuutetut edustajat. Tarkistus 
korvaa esittelijän tarkistuksen 36.

Tarkistus 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 e artikla
Maahantuojien yleiset velvoitteet

1. Maahantuoja saa saattaa markkinoille 
ainoastaan vaatimustenmukaisia ja 
turvallisia tuotteita.
2. Maahantuojan on ennen tuotteen 
markkinoille saattamista tarkistettava, 
että valmistaja on laatinut tekniset 
asiakirjat, että tuotteessa on vaadittu 
merkki ja että sen mukana ovat tarvittavat 
asiakirjat.
3. Jos maahantuoja katsoo tai sillä on 
syytä uskoa, että tuote ei ole 
asianmukaisen EU:n lainsäädännön 
mukainen, maahantuoja ei saa saattaa 
tuotetta markkinoille. Jos maahantuoja 
lisäksi katsoo tai sillä on syytä uskoa, että 
tuote aiheuttaa vakavan riskin, 
maahantuoja on tiedotettava asiasta 
valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille. Jos 
tuote on tyyppihyväksytty, maahantuojan 
on tiedotettava asiasta myös kyseisen 
hyväksynnän myöntäneelle 
hyväksyntäviranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 198
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 f artikla
Maahantuojien velvoitteet

1. Maahantuojan on ennen tuotteen 
markkinoille saattamista tarkistettava, 
että tuote on asianmukaisen unionin 
lainsäädännön mukainen.
2. Jos maahantuoja katsoo tai hänellä on 
syytä uskoa, että tuote aiheuttaa riskin, 
asianmukaiseen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuva vaatimustenvastaisuus mukaan 
luettuna, maahantuoja ei voi saattaa 
tuotetta markkinoille ennen kuin se on 
saatettu sovellettavien vaatimusten 
mukaiseksi. Jos tuote aiheuttaa vakavan 
riskin, maahantuoja tiedottaa tästä 
valmistajalle ja sen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisille, johon se 
on sijoittautunut.
3. Maahantuojien on ilmoitettava 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saadaan yhteys, 
joko tuotteessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen liiteasiakirjassa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä 
peitetä valmistajan merkinnöissä antamia 
tietoja.
4. Tuotteen aiheuttamiin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien 
käytössä on oltava asianmukaisia 
laadunvalvontajärjestelmiä, joilla 
varmistetaan niiden maahantuomien 
tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja 
turvallisuus. Niiden on suoritettava 
näytteisiin perustuvia testejä kaupan 
pidettäville tuotteille ja tutkittava 
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valitukset sekä pidettävä niistä ja 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.
5. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että tuote, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, aiheuttaa riskin, 
asianmukaiseen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuva vaatimustenvastaisuus mukaan 
lukien, on ryhdyttävä välittömästi 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen tuotteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, 
mikäli tuote aiheuttaa vakavan riskin, 
maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille, joissa ne asettivat tuotteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti riskistä ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.
6. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu 
markkinoille ja asetettava ne perustellusta 
pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään eri talouden toimijoiden velvoitteita ja vastuuta lainsäädännön 
kehyksessä.

Tarkistus 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
8 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 g artikla
Jakelijoiden yleiset velvoitteet

1. Kun jakelijat asettavat tuotteen 
saataville markkinoilla, heidän on 
toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen vaatimusten suhteen.
Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkistettava, että 
tuotteessa on vaadittu lakisääteinen 
merkintä tai tyyppihyväksyntämerkki, 
soveltuvilta osin, ja että sen mukana ovat 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
vaaditut asiakirjat, mukaan lukien 
merkintätiedot soveltuvilta osin, sekä 
ohjeet ja tiedot sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, 
jossa tuote on tarkoitus asettaa saataville 
markkinoilla.
2. Jakelijoiden on toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille kaikki 
tarpeelliset tiedot, mukaan lukien tiedot, 
joiden avulla tuote voidaan yksilöidä 
tarkasti ja jotka helpottavat tuotteen 
jäljittämistä.

Or. en

Tarkistus 200
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 h artikla
Jakelijoiden velvoitteet
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1. Jos jakelija katsoo tai hänellä on syytä 
uskoa, että tuote aiheuttaa riskin, 
asianmukaiseen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuva vaatimustenvastaisuus mukaan 
luettuna, jakelija ei voi asettaa tuotetta 
saataville markkinoilla ennen kuin se on 
saatettu sovellettavien vaatimusten 
mukaiseksi. Jos tuote aiheuttaa vakavan 
riskin, jakelija tiedottaa tästä soveltuvilta 
osin valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
sen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisille, johon 
jakelija on sijoittautunut.
2. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, aiheuttaa riskin, 
asianmukaiseen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön 
perustuva vaatimustenvastaisuus mukaan 
lukien, on ryhdyttävä välittömästi 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen tuotteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, 
mikäli tuote aiheuttaa vakavan riskin, 
maahantuojien on välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
kansallisille 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä 
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
3. Jakelijalle esitetyn teknisiä asiakirjoja 
koskevan pyynnön johdosta jakelijan on 
toteutettava toimia hankkiakseen itse 
asiakirjat ja toimittaakseen ne 
viranomaiselle tai järjestettävä niin, että 
valmistaja lähettää asiakirjat suoraan 
viranomaiselle. Jälkimmäisessä 
tapauksessa jakelija on edelleen 
vastuuvelvollinen ja joutuu vastaamaan 
seuraamuksista, jos viranomainen ei saa 
asiakirjoja. Jakelija voi perustellun 
pyynnön saatuaan ottaa yhteyttä 
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maahantuojaan, valmistajaan tai 
valtuutettuun edustajaan asiakirjojen 
saamiseksi tai sen järjestämiseksi, että ne 
lähetetään suoraan viranomaiselle. 
Jakelijoita koskeva velvoite teknisten 
tietojen antamisesta viranomaiselle 
perustellusta pyynnöstä ei sisällä 
velvoitetta säilyttää tietoja.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää eri talouden toimijoiden velvoitteita ja vastuuta lainsäädännön 
kehyksessä. 4 kohdassa esitetyn selvennyksen ansiosta valmistaja voi varmistaa, että teknisiin 
asiakirjoihin sisältyviä luottamuksellisia liiketoimintatietoja ei järjestelmällisesti jaeta 
jakelijoiden kanssa, jotka ovat mahdollisia kilpailijoita, ja että ne säilyvät luottamuksellisina.

Tarkistus 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 i artikla
Tuotteiden muodollinen 
vaatimustenvastaisuus

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat jonkin seuraavista 
muodollista vaatimustenvastaisuutta 
koskevista tapauksista sellaisen tuotteen 
yhteydessä, johon sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, niiden 
on vaadittava asianmukaista talouden 
toimijaa korjaamaan muodollinen 
vaatimustenvastaisuus:
(a) tuotteen CE-merkintää tai muuta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaista merkintää ei ole tai se on 
virheellinen
(b) EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole, 
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kun se vaaditaan, tai se on laadittu 
virheellisesti
(c) tekniset asiakirjat ovat puutteellisia tai 
ne puuttuvat kokonaan
(d) vaaditut merkinnät tai käyttöohjeet 
ovat puutteelliset tai ne puuttuvat 
kokonaan.
2. Jos talouden toimija ei korjaa 
1 kohdassa tarkoitettua muodollista 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

On epäasianmukaista luoda automaattinen syy-yhteys muodollisen vaatimustenvastaisuuden 
ja aineellisen riskin olemassaolon välillä. Tästä syystä ehdotetaan muodollista 
vaatimustenvastaisuutta koskevien tapauksien tarkastelemista erikseen, mikä ei sulje pois 
mahdollisuutta toteuttaa riskinarviointia.

Tarkistus 202
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riskin aiheuttavat tuotteet Menettelyt käsiteltäessä 
vaatimustenvastaisia tuotteita tai riskin 
aiheuttavia tuotteita

Or. en

Tarkistus 203
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Riskin aiheuttavat tuotteet Vaatimustenvastaiset tuotteet ja riskin 
aiheuttavat tuotteet

Or. en

Tarkistus 204
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi olla 
vaatimustenvastainen tai aiheuttaa riskin, 
niiden on toteutettava kyseisestä tuotteesta 
riskinarviointi, joka kattaa sovellettavassa 
unionin lainsäädännössä vahvistetut 
vaatimukset ja tarvittaessa 13 artiklassa 
mainitut näkökohdat ja perusteet.

Or. en

Tarkistus 205
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
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saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa riskin
tai ei muuten täytä sovellettavassa 
unionin lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia, niiden on toteutettava 
kyseisestä tuotteesta arviointi, jossa 
otetaan huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

Or. en

Tarkistus 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa riskin 
ja saattaa olla sovellettavassa unionin 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten 
vastainen, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

Or. en

Tarkistus 207
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset ovat 
saaneet tietää tai niillä on riittävät syyt 
uskoa edellä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella, että 
markkinoille saatettu tai markkinoilla 
saataville asetettu tuote taikka tuote, jota 
käytetään palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä, voi aiheuttaa riskin, niiden on 
toteutettava kyseisestä tuotteesta 
riskinarviointi, jossa otetaan huomioon 
13 artiklassa mainitut näkökohdat ja 
perusteet.

Or. de

Tarkistus 208
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 13 artiklassa 
ja kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun asetuksen 6 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

Or. es
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Perustelu

Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 13 artiklassa säädetyt seikat ja perusteet, mutta 
tässä artiklassa ei säädetä yhdenmukaistamattomien tuotteiden riskinarvioinnista 
(turvallisuuden arvioinnista), jonka osalta ei ole esitetty mitään säännöstä, minkä vuoksi 
ehdotan, että tätä artiklaa täydennetään kulutustavaroiden turvallisuudesta annetun 
asetuksen 6 artiklalla, jossa on käsitelty kyseistä tilannetta.

Tarkistus 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

1. Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 13 artiklassa 
ja kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun asetuksen 6 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

Or. es

Tarkistus 210
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I 
olevan R34 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltion on jonkin seuraavista 



AM\1002709FI.doc 91/191 PE516.934v02-00

FI

havainnoista tehdessään vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa 
korjaamaan kyseinen 
vaatimustenvastaisuus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 
N:o 768/2008/EY liitteessä I olevan 
R31 artiklan soveltamista:
(a) vaatimustenmukaisuusmerkintä on 
kiinnitetty päätöksessä N:o 768/2008/EY 
olevan [R11] artiklan tai [R12] artiklan 
vastaisesti;
(b) vaatimustenmukaisuusmerkintää ei 
ole kiinnitetty;
(c) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
ei ole laadittu;
(d) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
ei ole laadittu oikein;
(e) teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai 
ne eivät ole täydellisiä.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimustenvastaisuus jatkuu, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
tuotteen markkinoilla saataville 
asettamisen rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että 
sen palautus järjestetään tai se poistetaan 
markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 211
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
helposti saatavilla olevat testitulokset ja 
riskinarvioinnit, joita talouden toimija tai 

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava huomioon kaikki helposti 
saatavilla olevat ja ymmärrettävät 
testitulokset ja riskinarvioinnit, joita 
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muut henkilöt tai viranomaiset, esimerkiksi 
muiden jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat 
jo tehneet kyseisestä tuotteesta.

talouden toimija tai muut henkilöt tai 
viranomaiset, esimerkiksi muiden 
jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat jo 
tehneet kyseisestä tuotteesta.

Or. es

Perustelu

Poistetaan ilmaisu ”asianmukaisesti”, joka voi aiheuttaa erilaisia tulkintoja, ja lisätään 
ilmaisu ”ymmärrettävät” helposti saatavilla olevien jälkeen, jotta voidaan ottaa huomioon 
riskinarvioinnin tulokset.

Tarkistus 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
helposti saatavilla olevat testitulokset ja 
riskinarvioinnit, joita talouden toimija tai 
muut henkilöt tai viranomaiset, esimerkiksi 
muiden jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat 
jo tehneet kyseisestä tuotteesta.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
helposti saatavilla olevat ja ymmärrettävät 
testitulokset ja riskinarvioinnit, joita 
talouden toimija tai muut henkilöt tai 
viranomaiset, esimerkiksi muiden 
jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat jo 
tehneet kyseisestä tuotteesta.

Or. es

Tarkistus 213
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
helposti saatavilla olevat testitulokset ja 
riskinarvioinnit, joita talouden toimija tai 

Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
helposti saatavilla olevat puolueettomat 
testitulokset ja riskinarvioinnit, joita 
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muut henkilöt tai viranomaiset, esimerkiksi 
muiden jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat 
jo tehneet kyseisestä tuotteesta.

talouden toimija tai muut henkilöt tai 
viranomaiset, esimerkiksi muiden 
jäsenvaltioiden viranomaiset, ovat jo 
tehneet kyseisestä tuotteesta.

Or. de

Tarkistus 214
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on tuote, johon 
sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, ja tuote 
on muodollisesti kyseisen lainsäädännön 
vastainen, jäsenvaltioiden viranomaisilla 
on riittävä syy uskoa, että tuote voi 
aiheuttaa riskin, seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

(a) tuotteen CE-merkintää tai muuta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaista merkintää ei ole tai se on 
virheellinen;
(b) EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole, 
kun se vaaditaan, tai se on laadittu 
virheellisesti;
(c) tekniset asiakirjat ovat puutteellisia tai 
ne puuttuvat kokonaan;
(d) vaaditut merkinnät tai käyttöohjeet 
ovat puutteelliset tai ne puuttuvat 
kokonaan.
Riippumatta siitä, osoittaako 
riskinarviointi tuotteen todellisuudessa 
aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
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varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Or. en

Tarkistus 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on tuote, johon 
sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, ja tuote 
on muodollisesti kyseisen lainsäädännön 
vastainen, jäsenvaltioiden viranomaisilla 
on riittävä syy uskoa, että tuote voi 
aiheuttaa riskin, seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

(a) tuotteen CE-merkintää tai muuta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaista merkintää ei ole tai se on 
virheellinen;
(b) EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole, 
kun se vaaditaan, tai se on laadittu 
virheellisesti;
(c) tekniset asiakirjat ovat puutteellisia tai 
ne puuttuvat kokonaan;
(d) vaaditut merkinnät tai käyttöohjeet 
ovat puutteelliset tai ne puuttuvat 
kokonaan.
Riippumatta siitä, osoittaako 
riskinarviointi tuotteen todellisuudessa 
aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
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markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta katsoa muodollinen vaatimustenvastaisuus riittäväksi 
syyksi uskoa, että tuote voi aiheuttaa riskin. Siksi ehdotetaan, että muodollista 
vaatimustenvastaisuutta käsitellään erikseen. Tekstiä on muutettu ja se on siirretty uuteen 
8 a artiklaan.

Tarkistus 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote, johon sovelletaan 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, ja 
tuote on muodollisesti kyseisen 
lainsäädännön vastainen, jäsenvaltioiden 
viranomaisilla on riittävä syy uskoa, että 
tuote voi aiheuttaa riskin, seuraavissa 
tapauksissa:

Kun kyseessä on tuote, johon sovelletaan 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, ja 
tuote on muodollisesti kyseisen 
lainsäädännön vastainen, jäsenvaltioiden 
viranomaisilla voi olla riittävä syy uskoa, 
että tuote voi aiheuttaa riskin, seuraavissa 
tapauksissa:

Or. de

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten tehtävänä on päättää, aiheuttaako tuote riskin.

Tarkistus 217
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote, johon sovelletaan 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
ja tuote on muodollisesti kyseisen

Kun kyseessä on tuote, joka on 
muodollisesti unionin lainsäädännön 
vastainen, jäsenvaltioiden viranomaisilla 
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lainsäädännön vastainen, jäsenvaltioiden 
viranomaisilla on riittävä syy uskoa, että 
tuote voi aiheuttaa riskin, seuraavissa 
tapauksissa:

on riittävä syy uskoa, että tuote voi 
aiheuttaa riskin, seuraavissa tapauksissa:

Or. es

Perustelu

Tuotteen muodollinen unionin lainsäädännön vastaisuus on laajennettava koskemaan kaikkia 
ja myös yhdenmukaistamattomia tuotteita, koska kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetussa asetuksessa säädetään velvollisuus, jonka mukaan markkinoille saatettavasta 
tuotteesta on oltava tuotteen turvallisuuden vahvistavat, taloudelliset toimijat määrittelevät ja 
tarvittaessa ohjeet ja varoitukset sisältävät tekniset asiakirjat.

Tarkistus 218
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
lisätty luvatta tavaramerkki, joka on 
samanlainen tai vastaava kuin tuotteessa 
käytetty rekisteröity tavaramerkki eikä 
siten takaa tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. en

Tarkistus 219
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuotteessa tai sen pakkauksessa on 
käytetty luvatta merkkiä, joka on sama tai 
samanlainen kuin tuotteen rekisteröity 
tuotemerkki, jolloin sen avulla on 
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mahdoton taata tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. fr

Tarkistus 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
talouden toimijan on korjattava
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
varmistaa, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä. Vähäisistä 
rikkomuksista voidaan antaa varoitus tai 
määrätä sakko.

Or. de

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava määrätä seuraamuksia vähäisistä 
rikkomuksista.

Tarkistus 221
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
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vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan
palautusmenettelyä.

vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tarvittaessa poistaa kyseisen tuotteen 
markkinoilta tai soveltaa tuotteeseen 
palautusmenettelyä, kunnes 
vaatimustenvastaisuus korjataan.

Or. en

Perustelu

Tuotteita, joihin liittyvät rikkomukset ovat pieniä, ei tulisi kohdella samalla tavalla kuin 
tuotteita, jotka aiheuttavat yleisen riskin.

Tarkistus 222
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä. Rikkomustapauksissa 
voidaan antaa varoituksia ja määrätä 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 223
Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavaa talouden toimijaa 
korjaamaan muodollinen 
vaatimustenvastaisuus. Jos talouden 
toimija ei korjaa vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Or. it

Tarkistus 224
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava talouden toimijaa korjaamaan 
muodollinen vaatimustenvastaisuus. Jos 
talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Riippumatta siitä, osoittaako riskinarviointi 
tuotteen todellisuudessa aiheuttavan riskin, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
vaadittava ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavaa talouden toimijaa 
korjaamaan muodollinen 
vaatimustenvastaisuus. Jos talouden 
toimija ei korjaa vaatimustenvastaisuutta, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai tuotteeseen sovelletaan 
palautusmenettelyä.

Or. it
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Tarkistus 225
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
talouden toimijan on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
suositella korjaavia toimenpiteitä tai sopia 
niistä asianomaisen talouden toimijan
kanssa.

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
ensimmäisestä markkinoille saattamisesta 
vastaavan tahon on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
suositella korjaavia toimenpiteitä tai sopia 
niistä asianomaisen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaavan 
tahon kanssa.

Or. it

Tarkistus 226
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
talouden toimijan on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
suositella korjaavia toimenpiteitä tai sopia 
niistä asianomaisen talouden toimijan
kanssa.

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
ensimmäisestä markkinoille saattamisesta 
vastaavan tahon on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
suositella korjaavia toimenpiteitä tai sopia
niistä asianomaisen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaavan 
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tahon kanssa.

Or. it

Tarkistus 227
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
talouden toimijan on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista.
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
suositella korjaavia toimenpiteitä tai sopia 
niistä asianomaisen talouden toimijan 
kanssa.

Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote aiheuttaa riskin, niiden 
on viipymättä määritettävä tarpeelliset 
korjaavat toimenpiteet, jotka asianomaisen 
talouden toimijan on toteutettava riskin 
poistamiseksi tietyssä määräajassa, jotta se 
voi suorittaa korjaavat toimenpiteet, tulla 
kuulluksi ja esittää tarvittaessa 
aiheellisiksi katsomansa huomiot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 
4 kohdan soveltamista.

Or. es

Perustelu

Tässä alakohdassa on kolme merkitykseltään hyvin erilaista käsitettä, jotta 
valvontaviranomaiset ryhtyisivät korjaaviin toimenpiteisiin: viipymättä ”määritettävä” 
korjaavat toimenpiteet talouden toimijalle, ”suositeltava” korjaavia toimenpiteitä talouden 
toimijalle ja ”sopia” niistä talouden toimijan kanssa. Tämä mahdollistaa hyvin erilaiset 
tulkinnat niinkin tärkeästä asiasta kuin toimenpiteisiin ryhtyminen riskin aiheuttavien 
tuotteiden vuoksi. Ehdotan, että viimeinen lause poistetaan. Valvontaviranomaisen tehtävänä 
on hyväksyä toimenpiteet tuotteiden markkinoille saattamisen rajoittamiseksi, ja talouden 
toimija päättää itse, mihin toimenpiteisiin sen ryhtyy sen varmistamiseksi, että tuote ei 
aiheuta riskiä, ja voidaanko tuote korjata vai onko se hävitettävä tuotteesta ja 
vaatimustenvastaisuudesta riippuen. Toisaalta tätä varten osoitettava määräaika on tulkittava 
ajaksi, jonka kuluessa tilannetta on pohdittava ja päätettävä hyväksyttävistä toimenpiteistä 
sekä tarvittaessa kuultava talouden toimijaa, jos se haluaa osoittaa, että sen tuote on 
turvallinen, esittämällä asiaankuuluviksi katsomansa väitteet ja asiakirjat. Kaikilla talouden 
toimijoilla ei ole samanlaista vastuuta, ja jakelijan on vaikea suorittaa riskinarviointia.
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Tarkistus 228
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijan on varmistettava, että 
se ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin kaikkia niitä 
asianomaisia tuotteita koskeviin korjaaviin 
toimiin, jotka se on asettanut saataville 
markkinoilla eri puolilla unionia.

Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
varmistettava, että se ryhtyy kaikkiin 
tarpeellisiin kaikkia niitä asianomaisia 
tuotteita koskeviin korjaaviin toimiin, jotka 
se on asettanut saataville markkinoilla eri 
puolilla unionia.

Or. it

Tarkistus 229
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijan on varmistettava, että 
se ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin kaikkia niitä 
asianomaisia tuotteita koskeviin korjaaviin 
toimiin, jotka se on asettanut saataville 
markkinoilla eri puolilla unionia.

Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
varmistettava, että se ryhtyy kaikkiin 
tarpeellisiin kaikkia niitä asianomaisia 
tuotteita koskeviin korjaaviin toimiin, jotka 
se on asettanut saataville markkinoilla eri 
puolilla unionia.

Or. it

Tarkistus 230
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijan on toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
nojalla kaikki tarpeelliset tiedot, etenkin 
seuraavat:

Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
nojalla kaikki tarpeelliset tiedot, etenkin 
seuraavat:

Or. it

Tarkistus 231
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijan on toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
nojalla kaikki tarpeelliset tiedot, etenkin 
seuraavat:

Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan tahon on 
toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
nojalla kaikki tarpeelliset tiedot, etenkin 
seuraavat:

Or. it

Tarkistus 232
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä
tuotteen valmistaja tai maahantuoja ja 
ryhdyttävä kyseistä talouden toimijaa sekä 
jakelijaa koskeviin toimiin.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä jakelijaa koskeviin toimiin, 
mikäli tuotteen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaavaa 
tahoa ei kyetä yksilöimään.

Or. it
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Tarkistus 233
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on 
mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä
tuotteen valmistaja tai maahantuoja ja 
ryhdyttävä kyseistä talouden toimijaa sekä 
jakelijaa koskeviin toimiin.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä jakelijaa koskeviin toimiin, 
mikäli tuotteen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaavaa 
tahoa ei kyetä yksilöimään.

Or. it

Tarkistus 234
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Korjaaviin toimiin, joihin talouden 
toimijoiden on ryhdyttävä riskin 
aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat sisältyä 
seuraavat toimet:

4. Korjaaviin toimiin, joihin 
ensimmäisestä markkinoille saattamisesta 
vastaavien tahojen on ryhdyttävä riskin 
aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat sisältyä 
seuraavat toimet:

Or. it

Tarkistus 235
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Korjaaviin toimiin, joihin talouden 
toimijoiden on ryhdyttävä riskin 

4. Korjaaviin toimiin, joihin 
ensimmäisestä markkinoille saattamisesta 
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aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat sisältyä 
seuraavat toimet:

vastaavien tahojen on ryhdyttävä riskin 
aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat sisältyä 
seuraavat toimet:

Or. it

Tarkistus 236
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Korjaaviin toimiin, joihin talouden 
toimijoiden on ryhdyttävä riskin 
aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat sisältyä 
seuraavat toimet:

4. Korjaaviin toimiin, joihin on ryhdyttävä 
riskin aiheuttavan tuotteen vuoksi, voivat 
sisältyä seuraavat toimet:

Or. es

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että tämä kohta koskee riskin aiheuttaviin tuotteisiin liittyviä korjaavia toimia, 
joihin talouden toimijat voivat ryhtyä vapaaehtoisesti tai jotka voivat olla 
markkinaviranomaisen määräämiä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Ilmaisun ”talouden toimijoiden” sisällyttäminen 
johdantolauseeseen aiheuttaa epäselvyyksiä, minkä vuoksi ehdotan sen poistamista. 

Tarkistus 237
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) jos kyseessä on tuote, jonka katsotaan 
aiheuttavan riskin ainoastaan tietyissä 
olosuhteissa tai ainoastaan tietyille 
henkilöille ja jos unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimuksissa ei käsitellä kyseistä riskiä:

(b) jos kyseessä on tuote, jonka katsotaan 
aiheuttavan riskin ainoastaan tietyissä 
olosuhteissa tai ainoastaan tietyille 
henkilöille ja jos unionin lainsäädännön 
vaatimuksissa ei käsitellä kyseistä riskiä:
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Or. es

Perustelu

Kohdasta ei käy selvästi ilmi, että vaatimusta sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, minkä vuoksi 
ehdotan, että ilmaisu ”yhdenmukaistamislainsäädännön” poistetaan.

Tarkistus 238
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä riittävän ajoissa ja 
asianmukaisella tavalla muun muassa 
julkaisemalla erityisiä varoituksia;

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä ilman aiheetonta 
viivytystä muun muassa julkaisemalla 
erityisiä varoituksia;

Or. en

Tarkistus 239
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä riittävän ajoissa ja 
asianmukaisella tavalla muun muassa 
julkaisemalla erityisiä varoituksia;

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä välittömästi ja 
asianmukaisella tavalla muun muassa 
julkaisemalla erityisiä varoituksia;

Or. es

Perustelu

Ehdotan, että b alakohdan iii alakohdassa ilmaisu ”riittävän ajoissa” korvataan ilmaisulla 
”välittömästi” voimassaolevan yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin mukaisesti.
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Tarkistus 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä riittävän ajoissa ja 
asianmukaisella tavalla muun muassa 
julkaisemalla erityisiä varoituksia;

iii) riskille alttiina oleville henkilöille 
tiedotetaan riskistä välittömästi ja 
asianmukaisella tavalla muun muassa 
julkaisemalla erityisiä varoituksia;

Or. es

Tarkistus 241
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) estetään tuotteen markkinoille 
saattaminen tai asettaminen saataville 
markkinoilla;

i) estetään välittömästi tuotteen 
markkinoille saattaminen tai asettaminen 
saataville markkinoilla;

Or. es

Perustelu

Tähän kohtaan on sisällytettävä ilmaisu ”välittömästi” yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin mukaisesti, koska kyseessä ovat vakavan riskin aiheuttavat tuotteet.

Tarkistus 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) estetään tuotteen markkinoille 
saattaminen tai asettaminen saataville 

i) estetään välittömästi tuotteen 
markkinoille saattaminen tai asettaminen 
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markkinoilla; saataville markkinoilla;

Or. es

Tarkistus 243
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) poistetaan tuote markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva palautusmenettely 
ja varoitetaan yleisöä tuotteen 
aiheuttamasta riskistä;

ii) poistetaan tuote markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva palautusmenettely 
sekä varoitetaan asianmukaisella tavalla 
ja viipymättä yleisöä tuotteen 
aiheuttamasta riskistä;

Or. de

Tarkistus 244
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan 3 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisten tietojen 
toimittamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, samalla kun varmistetaan 
järjestelmän tehokkuus ja moitteeton 
toiminta. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 245
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset eivät 
pysty varmuudella yksilöimään talouden 
toimijaa tai jos talouden toimija ei ole 
ryhtynyt 9 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
korjaaviin toimiin tietyssä määräajassa, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
käsittelemiseksi.

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset eivät 
pysty varmuudella yksilöimään talouden 
toimijaa tai jos talouden toimija ei ole 
noudattanut huolellisuusvelvollisuutta tai 
ryhtynyt 9 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
korjaaviin toimiin tietyssä määräajassa, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
käsittelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 246
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
asianomaista talouden toimijaa 
vastaamaan kyseisten toimien
kustannuksista.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Talouden toimijan on 
vastattava kaikista kustannuksista, jotka 
valvontaviranomaiselle aiheutuvat tämän 
säännöksen soveltamisalaan kuuluvista 
toimista, kuten tuotteiden tuhoamisesta ja 
tehdystä työstä, paitsi jos 
valvontaviranomainen pitää päätöstä 
kohtuuttomana, jolloin se voi päättää, että 
talouden toimija vastaa kustannuksista
vain osittain.

Or. en
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Perustelu

Jos markkinavalvontaviranomaiset maksavat testeistä/hävittämisestä aiheutuvat kustannukset 
ensin itse ja sitten laskuttavat ne uudelleen vilpillisiltä toimijoilta, 
markkinavalvontaviranomaiset joutuvat kantamaan riskin siihen asti, kun talouden toimija 
maksaa kustannukset. Testeistä tai hävittämisestä vastaavien palveluntarjoajien olisi 
veloitettava kustannukset suoraan vilpillisiltä markkinatoimijoilta, jotta taloudellinen riski ei 
lamaannuttaisi markkinavalvontaviranomaisia. Ennen kaikkea siten voitaisiin vähentää 
markkinavalvontaviranomaisten epävarmuutta niiden omista kuluista ja annettaisiin niille 
mahdollisuus toteuttaa toimia ilman aiheetonta huolta varojensa kohdentamisesta.

Tarkistus 247
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia
asianomaista talouden toimijaa 
vastaamaan kyseisten toimien 
kustannuksista.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Asianomaisen talouden 
toimijan on maksettava 
markkinavalvontaviranomaisten 
toteuttamien toimien kustannukset, jollei 
markkinavalvontaviranomainen pidä sitä 
kohtuuttomana.

Or. de

Tarkistus 248
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
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oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
asianomaista talouden toimijaa vastaamaan 
kyseisten toimien kustannuksista.

oikeasuhteisena. Jos asianomainen 
talouden toimija on yksilöity, toimijan on 
vastattava kaikista kyseisten toimien 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Jos riskin poistaminen edellyttää tuotteen hävittämistä tai sen tekemistä muulla tavalla 
käyttökelvottomaksi, tuotteen asettamisesta saataville EU:n markkinoilla vastuussa olevan 
talouden toimijan olisi vastattava toimien kaikista kustannuksista. Tämä toimisi pelotteena 
talouden toimijoille ja keventäisi markkinavalvontaviranomaisille aiheutuvaa taloudellista 
rasitusta.

Tarkistus 249
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
asianomaista talouden toimijaa
vastaamaan kyseisten toimien 
kustannuksista.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Asianomaisen talouden 
toimijan on vastattava kyseisten toimien 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 250
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 



PE516.934v02-00 112/191 AM\1002709FI.doc

FI

käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
asianomaista talouden toimijaa 
vastaamaan kyseisten toimien 
kustannuksista.

käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
ensimmäisestä markkinoille saattamisesta 
vastaavaa tahoa vastaamaan kyseisten 
toimien kustannuksista.

Or. it

Tarkistus 251
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 
markkinavalvontaviranomaiset ryhtyvät 
1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin 
sellaisen talouden toimijan suhteen, joka 
ei ole ryhtynyt tarpeellisiin korjaaviin 
toimiin, niiden on annettava talouden 
toimijalle vähintään 10 päivän määräaika 
tulla kuulluksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Yleisenä käytäntönä on, että talouden toimijalle ilmoitetaan mahdollisen riskin aiheuttavan 
tuotteen havaitsemisesta ja että talouden toimijalle annetaan määräaika huomioiden 
esittämistä varten, minkä aikana talouden toimija voi korjata asian tai esittää vastaväitteitä
asetuksen 765/2008/EY 21 artiklassa säädetyn mukaisesti. Tästä määräajasta on säädetty jo 
9 artiklan 3 kohdassa, minkä vuoksi ei ole hyväksyttävää säätää uutta määräaikaa talouden 
toimijoille, jotka eivät ole ryhtyneet valvontaviranomaisen määräämiin tarpeellisiin 
korjaaviin toimiin.

Tarkistus 252
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 
markkinavalvontaviranomaiset ryhtyvät 
1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin 
sellaisen talouden toimijan suhteen, joka ei 
ole ryhtynyt tarpeellisiin korjaaviin 
toimiin, niiden on annettava talouden 
toimijalle vähintään 10 kalenteripäivän 
määräaika tulla kuulluksi.

3. Ennen kuin 
markkinavalvontaviranomaiset ryhtyvät 
1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin 
sellaisen talouden toimijan suhteen, joka ei 
ole noudattanut varovaisuusperiaatetta tai 
ryhtynyt tarpeellisiin korjaaviin toimiin, 
niiden on annettava talouden toimijalle 
vähintään 10 kalenteripäivän määräaika 
tulla kuulluksi.

Or. fr

Tarkistus 253
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos markkinavalvontaviranomaiset 
katsovat tuotteen aiheuttavan vakavan 
riskin, niiden on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet, ja ne voivat 
toteuttaa toimenpiteet vaatimatta ensin 
talouden toimijaa ryhtymään korjaaviin 
toimiin 9 artiklan 3 kohdan nojalla ja 
antamatta toimijalle mahdollisuutta tulla 
etukäteen kuulluksi. Tällaisissa tapauksissa 
talouden toimijaa on kuultava 
mahdollisimman pian.

4. Jos markkinavalvontaviranomaiset 
katsovat tuotteen aiheuttavan vakavan 
riskin ja jos talouden toimijaa ei voida 
yksilöidä tai toimija ei halua toteuttaa 
tarvittavia toimenpiteitä, niiden on 
toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet, ja ne voivat toteuttaa 
toimenpiteet vaatimatta ensin talouden 
toimijaa ryhtymään korjaaviin toimiin 
9 artiklan 3 kohdan nojalla ja antamatta 
toimijalle mahdollisuutta tulla etukäteen 
kuulluksi. Tällaisissa tapauksissa talouden 
toimijaa on kuultava mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 254
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) niistä on ilmoitettava viipymättä 
talouden toimijalle ja toimitettava samalla 
tiedot kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan mahdollisista 
muutoksenhakukeinoista;

(a) niistä on ilmoitettava viipymättä 
talouden toimijalle;

Or. es

Perustelu

Mielestäni ei ole tarpeen velvoittaa valvontaviranomaista ilmoittamaan talouden toimijalle 
mahdollisista muutoksenhakukeinoista vaatimustenvastaisuuden korjaamiseksi. 
Valvontaviranomainen ilmoittaa talouden toimijalle tuotteen vaatimustenvastaisuudesta 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Talouden toimija päättää itse korjaavista toimista. 
Ehdotan, että tämä alakohta poistetaan.

Tarkistus 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin 
ehkäisemiseksi, pienentämiseksi tai 
poistamiseksi, riittävän täydellisinä, jotta 
voidaan suojella tuotteiden käyttäjien 
etuja unionissa. Tietoja ei saa julkaista 
tapauksissa, joissa on noudatettava 
salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien 
vaarantamista.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

On jo perustettu markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmä. Jos jäsenvaltioiden 
tehtäväksi annettaisiin uusia valvontatoimia, valvonnan laatu heikkenisi, koska valvontaan ei 
jäisi riittävästi aikaa.

Tarkistus 256
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
ilman aiheetonta viivytystä julkistettava 
tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti tai 
vältettävä valvonta- ja tutkintatoimien 
vaarantamista.

Or. en

Tarkistus 257
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
6 artiklan 6 kohdan mukaisesti viipymättä 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
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toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien 
vaarantamista.

riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa.

Or. en

Tarkistus 258
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
henkilötietojen suojelemiseksi kansallisen 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti tai 
vältettävä valvonta- ja tutkintatoimien 
vaarantamista.

Or. de

Tarkistus 259
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava riskin aiheuttavien tuotteiden 
osalta tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

Or. es

Perustelu

Tässä kohdassa on täsmennettävä, että verkkosivustolla julkaistavat tiedot koskevat riskin 
aiheuttavia tuotteita.

Tarkistus 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
suojelemiseksi kansallisen ja unionin 

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
julkistettava riskin aiheuttavien tuotteiden 
osalta tähän tarkoitukseen varatulla 
verkkosivustolla tuotteen tunnistetiedot, 
riskin luonne ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettava kyseisen riskin ehkäisemiseksi, 
pienentämiseksi tai poistamiseksi, riittävän 
täydellisinä, jotta voidaan suojella 
tuotteiden käyttäjien etuja unionissa. 
Tietoja ei saa julkaista tapauksissa, joissa 
on noudatettava salassapitovelvollisuutta 
liikesalaisuuksien tai henkilötietojen 
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lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

suojelemiseksi kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti tai vältettävä 
valvonta- ja tutkintatoimien vaarantamista.

Or. es

Tarkistus 261
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä talouden toimijoilta maksuja, jotka 
kattavat kokonaan tai osittain 
kustannukset, jotka niille aiheutuvat 1 tai 
4 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvästä toiminnasta, kuten 
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta.

8. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja talouden toimijoilta, jotka 
saadaan kiinni siitä, että ne ovat 
saattaneet unionin markkinoille tai 
asettaneet unionin markkinoilla saataville 
vaatimustenvastaisia tai riskin aiheuttavia 
tuotteita. Kyseisten maksujen olisi 
katettava kokonaan tai osittain 
kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

Or. en

Tarkistus 262
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä talouden toimijoilta maksuja, jotka 
kattavat kokonaan tai osittain 
kustannukset, jotka niille aiheutuvat 1 tai 
4 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvästä toiminnasta, kuten 
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta.

8. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavilta talouden 
toimijoilta maksuja, jotka kattavat osittain 
kustannukset, jotka niille aiheutuvat 1 tai 
4 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvästä toiminnasta, kuten 
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riskinarviointiin liittyvästä testauksesta. 
Maksut lasketaan kunkin 
markkinavalvontatoiminnon todellisten 
kustannusten mukaan ja ne määrätään 
tällaisten markkinavalvontatoimien 
kohteena olevien ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaavien 
tahojen maksettavaksi sen mukaan, mikä 
niiden tehtävä on toimitusketjussa, 
ottamalla huomioon yritysten koko ja 
erityisesti pk-yritysten tilanne ja se 
toiminta, jota talouden toimija tosiasiassa 
harjoittaa tuotantoprosessissa, sekä sen 
kyky vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.
Maksut eivät saa ylittää toteutettujen 
markkinavalvontatoimenpiteiden 
todellisia kustannuksia ja niissä voidaan 
ottaa osittain tai täysimääräisesti 
huomioon 
markkinavalvontaviranomaisen 
henkilöstön markkinavalvonnan 
toteuttamiseen käyttämä aika.

Or. it

Tarkistus 263
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jos tuote, jonka 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn valmistaja on antanut 
kolmannen osapuolen tehtäväksi, 
todetaan vaatimustenvastaiseksi, 
markkinavalvontaviranomaisen olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
tarkastetaan kyseisen kolmannen 
osapuolen akkreditointi, toimilupa tai 
nimeäminen sekä tarvittaessa rajoitetaan 
sitä tai peruutetaan se.
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Or. de

Tarkistus 264
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Kyseisistä maksuista saadut varat tai 
tulot on kohdennettava 
markkinavalvontaviranomaisten 
toiminnan rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 265
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
alkuperäisen ilmoittavan jäsenvaltion 
10 artiklan 1 tai 4 kohdan nojalla 
toteuttamat toimenpiteet, jäsenvaltio voi 
60 päivän kuluessa tiedoksi antamisesta 
esittää vastalauseen toimenpiteistä, jos ne 
koskevat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
alkuperäisen ilmoittavan jäsenvaltion 
10 artiklan 1 tai 4 kohdan nojalla 
toteuttamat toimenpiteet, jäsenvaltio voi 
15 päivän kuluessa tiedoksi antamisesta 
esittää vastalauseen toimenpiteistä, jos ne 
koskevat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

Or. es
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Perustelu

Toteutettavista toimenpiteistä esitettävien vastalauseiden 60 päivän määräaika on liian pitkä 
ja vahingollinen talouden toimijoille. Tämän ja lisäksi komission vastalauseen käsittelemiseen 
käyttävän ajan kuluessa valvontaviranomaiset ovat jo voineet ryhtyä toimenpiteisiin tuotteen 
markkinoille saattamisen rajoittamiseksi varotoimenpiteenä tai kieltää tuotteen tuonnin ja 
palauttaa tuotteet lähtöpisteeseensä. Ilmoituksen antava jäsenvaltio toimittaa ilmoituksen 
yhteydessä seuraavat tiedot: testien tiedot, toimenpiteet perustelut ja riskinarviointi. Nämä 
tiedot riittävät määrittelemään mahdollisimman lyhyessä ajassa, onko toimenpide 
asianmukainen vai ei. Sitä varten ei tarvita 60 päivää. Jotta voidaan välttyä talouden 
toimijoille koituvilta vahingoilta, ehdotan kahta eri määräaikaa seuraavasti: lyhyempi 
15 päivän määräaika vastalauseiden esittämiselle ja toinen 60 päivän määräaika komission 
ratkaisun antamiselle.

Tarkistus 266
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio esittää 1 kohdan nojalla 
vastalauseen tai jos komissio katsoo, että 
kansalliset toimenpiteet voivat olla unionin 
lainsäädännön vastaisia, komissio kuulee 
viipymättä asiaankuuluvaa talouden 
toimijaa tai asiaankuuluvia talouden 
toimijoita ja arvioi kansalliset toimenpiteet 
ottaen huomioon kaiken saatavilla olevan 
tieteellisen ja teknisen näytön.

3. Jos jäsenvaltio esittää 1 kohdan nojalla 
vastalauseen tai jos komissio katsoo, että 
kansalliset toimenpiteet voivat olla unionin 
lainsäädännön vastaisia, komissio kuulee 
viipymättä ilmoituksen antanutta 
jäsenvaltiota, asiaankuuluvaa talouden 
toimijaa tai asiaankuuluvia talouden 
toimijoita ja arvioi viimeistään 60 päivän 
kuluessa kansalliset toimenpiteet ottaen 
huomioon kaiken saatavilla olevan 
tieteellisen ja teknisen näytön.

Or. es

Perustelu

On olennaista kuulla ilmoituksen antanutta jäsenvaltiota, koska sillä on kaikki toimenpiteisiin 
liittyvät todisteet.

Tarkistus 267
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos komissio tai jäsenvaltio esittää 
vastalauseen 15 päivän kuluessa 
1 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa 
vastalauseesta kaikille jäsenvaltioille 
RAPEX-yhteyspisteiden välityksellä.

Or. es

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten on tiedettävä, onko RAPEX-järjestelmän välityksellä 
ilmoitetun oletettavasti vaarallisen tuotteen osalta hyväksytyistä toimenpiteistä esitetty 
vastalauseita.

Tarkistus 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos komissio tai jäsenvaltio esittää 
vastalauseen 1 kohdan mukaisesti, 
komissio ilmoittaa vastalauseesta kaikille 
jäsenvaltioille RAPEX-yhteyspisteiden 
välityksellä.

Or. es

Tarkistus 269
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 3 kohdan nojalla tehdyn 4. Komissio antaa 3 kohdan nojalla tehdyn 
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arvioinnin tulosten perusteella antaa
täytäntöönpanosäädöksiä siitä, ovatko 
kansalliset toimenpiteet perusteltuja ja 
pitäisikö toimenpiteet toteuttamatta 
jättäneiden jäsenvaltioiden toteuttaa 
toimenpiteet. Tällöin komissio osoittaa 
päätöksensä asianomaisille jäsenvaltioille 
ja antaa sen viipymättä tiedoksi kaikille 
jäsenvaltioille ja asianomaiselle talouden 
toimijalle tai asianomaisille talouden 
toimijoille.

arvioinnin tulosten perusteella kolmen 
kuukauden kuluessa 
täytäntöönpanosäädöksiä siitä, ovatko 
kansalliset toimenpiteet perusteltuja ja 
pitäisikö toimenpiteet toteuttamatta 
jättäneiden jäsenvaltioiden toteuttaa 
toimenpiteet. Tällöin komissio osoittaa 
päätöksensä asianomaisille jäsenvaltioille 
ja antaa sen viipymättä tiedoksi kaikille 
jäsenvaltioille ja asianomaiselle talouden 
toimijalle tai asianomaisille talouden 
toimijoille.

Or. en

Tarkistus 270
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 3 kohdan nojalla tehdyn 
arvioinnin tulosten perusteella antaa
täytäntöönpanosäädöksiä siitä, ovatko 
kansalliset toimenpiteet perusteltuja ja 
pitäisikö toimenpiteet toteuttamatta 
jättäneiden jäsenvaltioiden toteuttaa 
toimenpiteet. Tällöin komissio osoittaa 
päätöksensä asianomaisille jäsenvaltioille 
ja antaa sen viipymättä tiedoksi kaikille 
jäsenvaltioille ja asianomaiselle talouden 
toimijalle tai asianomaisille talouden 
toimijoille.

4. Komissio antaa 3 kohdan nojalla tehdyn 
arvioinnin tulosten perusteella ilman 
aiheetonta viivytystä
täytäntöönpanosäädöksiä siitä, ovatko 
kansalliset toimenpiteet perusteltuja ja 
pitäisikö toimenpiteet toteuttamatta 
jättäneiden jäsenvaltioiden toteuttaa 
toimenpiteet. Tällöin komissio osoittaa 
päätöksensä asianomaisille jäsenvaltioille 
ja antaa sen viipymättä tiedoksi kaikille 
jäsenvaltioille ja asianomaiselle talouden 
toimijalle tai asianomaisille talouden 
toimijoille.

Or. en

Perustelu

Talouden toimijoille on varmistettava oikeusvarmuus. Siksi olisi aina annettava hyvissä ajoin 
päätös siitä, ovatko toteutetut toimet perusteltuja vai ei.
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Tarkistus 271
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on ilmeistä, että tuote tai tietty 
tuoteluokka tai -ryhmä aiheuttaa vakavan 
riskin, kun tuotetta käytetään sen 
suunnitellun tarkoituksen mukaisesti tai 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
toteuttaa tilanteen vakavuuden mukaan 
asianmukaiset toimenpiteet, mukaan 
luettuina kyseisten tuotteiden markkinoille 
saattamisen tai markkinoilla saataville 
asettamisen estäminen, keskeyttäminen tai 
rajoittaminen tai erityisehtojen asettaminen 
niiden kaupan pitämiselle, jotta 
varmistettaisiin yleisten etujen 
korkeatasoinen suojelu, mikäli riskiä ei 
kyetä hallitsemaan tyydyttävästi 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimilla tai millään muulla unionin 
lainsäädännön mukaisella menettelyllä. 
Komissio voi näillä 
täytäntöönpanosäädöksillä säätää 
asianmukaisista valvontatoimenpiteistä, 
jotka jäsenvaltioiden on toteutettava niiden 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

1. Jos on ilmeistä, että tuote tai tietty 
tuoteluokka tai -ryhmä aiheuttaa vakavan 
riskin, kun tuotetta käytetään sen 
suunnitellun tarkoituksen mukaisesti tai 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
toteuttaa tilanteen vakavuuden mukaan 
asianmukaiset toimenpiteet, mukaan 
luettuina kyseisten tuotteiden markkinoille 
saattamisen tai markkinoilla saataville 
asettamisen estäminen, keskeyttäminen tai 
rajoittaminen tai erityisehtojen asettaminen 
niiden kaupan pitämiselle. Tässä 
asetuksessa nimenomaisesti mainittujen 
toimenpiteiden lisäksi komissio voi 
toteuttaa mitä tahansa 
tarkoituksenmukaisia kiireellisiä 
toimenpiteitä, jotta varmistettaisiin yleisten 
etujen korkeatasoinen suojelu, mikäli riskiä 
ei kyetä hallitsemaan tyydyttävästi 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimilla tai millään muulla unionin 
lainsäädännön mukaisella menettelyllä.

Komissio voi näillä 
täytäntöönpanosäädöksillä säätää 
asianmukaisista valvontatoimenpiteistä ja 
varotoimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden 
on toteutettava niiden tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Markkinavalvontaviranomaisten on 
yksilöitävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin 
liittyvät riskit ja näiden riskien 
ominaisuudet noudattaen kaikkia tietoja 
ja ohjeita, joita komissio mahdollisesti 
antaa varsinaisten riskinarvioinnin 
suorittamisessa käytettävistä 
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menetelmistä, taulukoista ja kriteereistä.
Markkinavalvontaviranomaisten on 
kirjattava tiedot 21 artiklassa 
tarkoitettuun markkinavalvonnan 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmään.
Näihin täytäntöönpanosäädöksiin on 
talouden toimijan määritelmistä 
riippumatta tarpeen mukaan sisällytettävä 
testattavien tuotemallien määritelmät ja 
riskinarvioinnissa käytettävät kriteerit. 
Nämä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jotta komission kiireellisten päätösten markkinavalvonta olisi tehokkaampaa ja jotta 
voitaisiin jakaa parhaita käytäntöjä, jotka koskevat kaikkein vaarallisimpia muihin kuin 
elintarvikkeisiin kuuluvia tuoteluokkia (ehdotetun markkinavalvontaa koskevan asetuksen 
12 artikla), ehdotetaan tarkistuksessa, että Euroopan komissiolle annetaan oikeus hyödyntää 
elintarvikkeita koskevan oikeudellisen kehyksen puitteissa olemassa olevia välineitä.

Tarkistus 272
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen [kulutustavaroiden 
turvallisuudesta ... annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o .../... ]* 19 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa mainitun komitean 
suositusten mukaisesti.
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__________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
asetuksen (2013/0049(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. de

Tarkistus 273
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattaen 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisissä tapauksissa, 
jotka liittyvät ihmisten yleiseen terveyteen 
ja turvallisuuteen, työterveyteen ja 
työturvallisuuteen, kuluttajansuojaan, 
ympäristöön, yleiseen turvallisuuteen ja 
muihin yleisiin etuihin.

Komissio hyväksyy välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattaen 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisissä tapauksissa.

Or. es

Tarkistus 274
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle 
riskin aiheuttavien tuotteiden osalta 
tämän kohdan aiemmissa alakohdissa 
hyväksytyt toimenpiteet suoritetaan 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun asetuksen XXX artiklan 
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mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevia unionin toimenpiteitä on käsiteltävä 
kulutustavaroiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa. Toimenpiteiden soveltamisalan 
perusteella ehdotan kuitenkin, että ne rajataan terveydelle ja turvallisuudelle riskin 
aiheuttaviin tuotteisiin.

Tarkistus 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 
riskien osalta komission tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti tekemä päätös on 
voimassa enintään kaksi vuotta, ja sen 
voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 
kahdella vuodella. Tällainen päätös ei 
rajoita kyseisessä asetuksessa säädettyjen 
menettelyjen soveltamista.

2. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta 
komissio voi tehdä tämän artiklan 
1 kohdan mukaisen päätöksen vain, jos 
sillä on perustellut syyt katsoa, että 
tarvitaan kiireellisiä toimia ihmisten 
terveyden tai ympäristön suojelemiseksi. 
Komission tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tekemä päätös on voimassa 
enintään kaksi vuotta, ja sen voimassaoloa 
voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. 
Tällainen päätös ei rajoita kyseisessä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
soveltamista. Komission on viipymättä 
ilmoitettava jäsenvaltioille ja Euroopan 
kemikaalivirastolle päätöksestään sekä 
perusteltava päätöksensä ja toimitettava 
tieteelliset ja tekniset tiedot, joihin 
väliaikainen toimenpide perustuu. Jos 
komission päättämä väliaikainen 
toimenpide sisältää aineen markkinoille 
saattamista tai käyttöä koskevan 
rajoituksen, komission on aloitettava
yhteisön rajoitusmenettely kehottamalla 
Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan 
asetuksen N:o 1907/2006 liitteen XV 
mukainen asiakirja-aineisto kolmen 
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kuukauden kuluessa päivästä, jona 
komissio on tehnyt päätöksensä.

Or. de

Perustelu

Menettely mukautetaan vastaamaan REACH-asetuksen 129 artiklan mukaista 
rajoitusmenettelyä päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi. Jos komission päätös sisältää 
aineen markkinoille saattamista tai käyttöä koskevan rajoituksen, päätöksen johdosta olisi 
aloitettava yhteisön rajoitusmenettely.

Tarkistus 276
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riskinarviointi Turvallisuuden arviointi

Or. es

Tarkistus 277
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä yleisen 
riskinarviointimenetelmän sekä 
tarvittaessa suuntaviivoja menetelmän 
soveltamiseksi tiettyihin tuoteluokkiin. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Riskinarviointiin olisi oltava yhteinen lähestymistapa sen mukaisesti, mitä tuotteiden 
valvontaa EU:ssa koskevassa komission monivuotisessa toimintasuunnitelmassa esitetään. Se 
auttaa välttämään tilanteita, joissa eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset 
päätyvät saman tuotteen riskinarvioinnissa eri tuloksiin. Tarkistus perustuu esittelijän 
tarkistukseen 43, mutta komission mahdollisuudesta antaa täytäntöönpanosäädöksiä tehdään 
tarkistuksessa velvollisuus.

Tarkistus 278
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön ja se on toteutettava komission 
edellisen kohdan mukaisesti laatiman 
yleisen riskinarviointimenetelmän ja 
menetelmän soveltamisesta tiettyihin 
tuoteluokkiin tarvittaessa annettujen 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Riskinarviointiin olisi oltava yhteinen lähestymistapa sen mukaisesti, mitä komission 
monivuotisessa toimintasuunnitelmassa esitetään. Sille on jo olemassa pohja, jota olisi 
päivitettävä mahdollisimman pian, jotta tämän asetuksen nojalla tehtävät riskinarvioinnit 
toteutettaisiin yhteisten menetelmien mukaisesti. Se auttaa välttämään tilanteita, joissa eri 
jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset päätyvät saman tuotteen riskinarvioinnissa eri 
tuloksiin.

Tarkistus 279
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön. Riskinarviointi on toteutettava 
komission laatiman ja käyttämän yleisen 
riskinarviointimenetelmän mukaisesti ja 
tarvittaessa noudattaen komission 
menettelyä menetelmän soveltamiseksi 
tiettyihin tuoteluokkiin.

Or. en

Perustelu

Kun komissio on soveltanut yleistä menetelmää tiettyyn tuoteluokkaan, erityisesti 
esitäyttämällä laatimiensa tulkintaohjeiden tiedot, valvontaviranomaisten olisi noudatettava 
komission mallia.

Tarkistus 280
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön. Riskinarviointi on toteutettava 
komission laatiman yleisen 
riskinarviointimenetelmän mukaisesti ja 
tarvittaessa noudattaen komission 
menettelyä menetelmän soveltamiseksi 
tiettyihin tuoteluokkiin.

Or. en

Perustelu

Komission suunnittelemaa yhteistä lähestymistapaa riskinarviointiin olisi sovellettava 
välittömästi tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen sen sijaan, että se on vain osa 
monivuotisen toimintasuunnitelman kaltaista oikeudellisesti sitomatonta asiakirjaa. Kun 
komissio on soveltanut yleistä menetelmää tiettyyn tuoteluokkaan, erityisesti esitäyttämällä 
laatimiensa tulkintaohjeiden tiedot, valvontaviranomaisten olisi noudatettava komission 
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mallia.

Tarkistus 281
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön. Riskinarviointi on toteutettava 
komission laatiman yleisen 
riskinarviointimenetelmän mukaisesti ja 
tarvittaessa noudattaen komission 
menettelyä menetelmän soveltamiseksi 
tiettyihin tuoteluokkiin.

Or. en

Tarkistus 282
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön. Riskinarviointi on toteutettava 
komission laatiman yleisen 
riskinarviointimenetelmän mukaisesti ja 
tarvittaessa noudattaen komission 
menettelyä menetelmän soveltamiseksi 
tiettyihin tuoteluokkiin.

Or. en

Perustelu

Komission suunnittelemaa yhteistä lähestymistapaa riskinarviointiin olisi sovellettava 
välittömästi tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen sen sijaan, että se on vain osa 
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monivuotisen toimintasuunnitelman kaltaista oikeudellisesti sitomatonta asiakirjaa. Kun 
komissio on soveltanut yleistä menetelmää tiettyyn tuoteluokkaan, erityisesti esitäyttämällä 
laatimiensa tulkintaohjeiden tiedot, valvontaviranomaisten olisi noudatettava komission 
mallia.

Tarkistus 283
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön.

1. Riskinarvioinnin on perustuttava 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
näyttöön, kuten RAPEX-ohjeisiin 
sisältyviin kulutustavaroita koskeviin 
riskinarviointiohjeisiin (komission 
päätös 2010/15/EU).

Or. en

(Komission päätös 2010/15/EU.)

Tarkistus 284
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden 
riskinarviointi on toteutettava kyseisen 
asetuksen liitteessä I olevien asiaa 
koskevien osien mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden 
riskinarviointi on toteutettava kyseisen 
asetuksen 57 artiklassa ja liitteessä I 
olevien asiaa koskevien osien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen kokonaisuudessaan 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
osoittavat testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt;

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen kokonaisuudessaan 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
osoittavat testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt, sekä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti esimerkiksi 
rekisteröinnin, lupamenettelyn, 
rajoituksen tai ilmoittamisen yhteydessä 
laaditut arvioinnit;

Or. de

Perustelu

Sääntely mukautetaan vastaamaan REACH-asetusta päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi. 
REACH-asetuksen mukaiset arvioinnit on otettava huomioon, koska REACH-asetus on 
ensisijainen kehys aineen riskien arvioinnille.

Tarkistus 286
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen kokonaisuudessaan 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
osoittavat testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt;

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt;
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Or. es

Perustelu

Ehdotan, että ilmaisu ”kokonaisuudessaan” poistetaan, koska kyseisellä sanalla on merkitys 
”täysin” tai ”absoluuttisesti”, mikä voi aiheuttaa tässä yhteydessä sekaannuksia. Mielestäni 
selkeintä on poistaa kyseinen ilmaisu kokonaan, koska raportit tai todistukset on joka 
tapauksessa otettava huomioon kokonaisuudessaan eikä vain osittain.

Tarkistus 287
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos a, b ja c alakohdan kriteerit eivät 
täyty, on otettava huomioon 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun asetuksen 6 artiklassa mainitut 
seikat.

Or. es

Perustelu

Ensimmäiseksi ehdotan, että artiklan otsikkoa muutetaan, jotta termistö vastaa 
kulutustavaroiden turvallisuudesta annettua asetusta, ja toiseksi totean, että artiklan sisältö ei 
vastaa riskinarviointia. Artikla ei sisällä sellaisia yhdenmukaistamattomia tuotteita koskevia 
tilanteita, joiden osalta ei ole esitetty mitään säännöstä, minkä vuoksi on tarpeen viitata 
kulutustavaroiden turvallisuudesta annettuun asetukseen tai täydentää artiklaa edellä 
mainitun asetuksen 6 artiklan säännöksillä.

Tarkistus 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
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varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 
ryhtymästä tämän asetuksen mukaisiin 
toimiin, jos ne saavat uutta näyttöä siitä, 
että tuote vaatimustenmukaisuudesta tai 
säännösten noudattamisesta huolimatta 
aiheuttaa riskin.

varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa tarkoitetut a, b ja c alakohta ovat tilanteita, joissa voidaan EU:n 
lainsäädännön nojalla olettaa, ettei riskiä ole. Talouden toimijoiden oikeusvarmuuden 
näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista, että hallintoviranomainen kyseenalaistaa 
lainsäädännön soveltuvuuden.

Tarkistus 289
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

Or. es

Tarkistus 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

Or. es

Tarkistus 291
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai 2 kohdan 
b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
kriteerien noudattamisesta huolimatta 
aiheuttaa vakavan riskin. Tällöin 
markkinavalvontaviranomaisten on 
osoitettava, että tuote aiheuttaa vakavan 
riskin, ja ilmoitettava päätöksestään 
19 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 292
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

3. Jos tuote on joidenkin 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

Or. en

Tarkistus 293
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mahdollisuus saavuttaa yleistä etua 
koskeva parempi turvallisuustaso ja 
muiden vähäisemmän riskitason tuotteiden 
saatavuus eivät saa olla perusteena sille, 
että tuotteen katsotaan aiheuttavan riskin.

4. Mahdollisuus saavuttaa yleistä etua 
koskeva parempi turvallisuustaso ja 
muiden vähäisemmän riskitason tuotteiden 
saatavuus eivät saa olla riittävänä 
perusteena sille, että tuotteen katsotaan 
aiheuttavan riskin.

Or. de
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Tarkistus 294
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
markkinavalvontaviranomaisen 
pyynnöstä teettää riskinarvioinnin 
28 artiklan mukaisessa Euroopan unionin 
vertailulaboratoriossa. Kyseinen arviointi 
sitoo kaikkia sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin viitelaboratorioiden käyttämistä jäsenvaltioiden tekemiin 
riskinarviointeihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa ehdotetaan siksi, että se olisi 
keino paikata riippumattoman viranomaisen puuttumista muiden kuin elintarvikkeisiin 
kuuluvien tuotteiden alalla ja mahdollistaisi riskien yhdenmukaisen arvioinnin koko 
Euroopan unionissa. 

Tarkistus 295
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
valvontaviranomaisen pyynnöstä teettää 
riskinarvioinnin 28 artiklan mukaisessa 
Euroopan unionin vertailulaboratoriossa. 
Kyseinen arviointi sitoo kaikkia 
sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin viitelaboratorioiden käyttämistä jäsenvaltioiden tekemiin 
riskinarviointeihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa ehdotetaan siksi, että se olisi 



AM\1002709FI.doc 139/191 PE516.934v02-00

FI

keino paikata riippumattoman viranomaisen puuttumista muiden kuin elintarvikkeisiin 
kuuluvien tuotteiden alalla ja mahdollistaisi riskien yhdenmukaisen arvioinnin koko 
Euroopan unionissa.

Tarkistus 296
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
valvontaviranomaisen pyynnöstä teettää 
riskinarvioinnin 28 artiklan mukaisessa 
Euroopan unionin vertailulaboratoriossa. 
Kyseinen arviointi sitoo kaikkia 
sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin viitelaboratorioiden käyttämistä jäsenvaltioiden tekemiin 
riskinarviointeihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa ehdotetaan siksi, että se olisi 
keino paikata riippumattoman viranomaisen puuttumista muiden kuin elintarvikkeisiin 
kuuluvien tuotteiden alalla ja mahdollistaisi riskien yhdenmukaisen arvioinnin koko 
Euroopan unionissa.

Tarkistus 297
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Jos jäsenvaltioiden 
riskinarviointikäytännöt eroavat 
toisistaan ja johtavat samanlaisten 
tuotteiden osalta erilaisiin tulkintoihin 
toimenpiteiden tarpeellisuudesta, komissio 
antaa ohjeita asianmukaisista 
riskinarviointikäytännöistä. Komissiota 
avustavat komission päätöksen 
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2004/210/EY nojalla perustetut 
tiedekomiteat, ja komissio ottaa huomioon 
kaiken saatavilla olevan tieteellisen ja 
teknisen näytön, joka liittyy käsiteltävänä 
oleviin riskeihin.

Or. en

Perustelu

Olisi luotava menettely, jota noudatetaan silloin, kun eri jäsenvaltioiden tekemät 
riskinarvioinnit poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 298
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e. Komissio voi 
markkinavalvontaviranomaisen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan teettää 
riskinarviointeja 28 artiklan mukaisilla 
vertailulaboratorioilla. Nämä 
riskinarvioinnit ovat kaikkien toimijoiden 
kannalta sitovia.

Or. de

Tarkistus 299
Norica Nicolai

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

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, ja tuote on muodollisesti 
kyseisen lainsäädännön vastainen, 

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, ja tuote on muodollisesti 
kyseisen lainsäädännön vastainen, 
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jäsenvaltioiden viranomaisilla on riittävä 
syy uskoa, että tuote voi aiheuttaa riskin,
seuraavissa tapauksissa:

jäsenvaltioiden viranomaisilla on riittävä 
syy keskeyttää tuotteen luovuttaminen
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Tuotteen muodollinen vaatimustenvastaisuus ei automaattisesti tarkoita, että kyseinen tuote 
aiheuttaa riskin. Sen olisi kuitenkin oltava riittävä syy keskeyttämiseen, ja talouden toimijaa 
olisi vaadittava korjaamaan muodollinen vaatimustenvastaisuus. Tämän jälkeen tuotteet 
voitaisiin markkinavalvontaviranomaisten päätöksellä luovuttaa 15 artiklassa säädetyllä 
tavalla.

Tarkistus 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, ja tuote on muodollisesti 
kyseisen lainsäädännön vastainen, 
jäsenvaltioiden viranomaisilla on riittävä 
syy uskoa, että tuote voi aiheuttaa riskin, 
seuraavissa tapauksissa:

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, ja tuote on muodollisesti 
kyseisen lainsäädännön vastainen, 
jäsenvaltioiden viranomaisilla voi olla 
riittävä syy uskoa, että tuote aiheuttaa 
riskin, seuraavissa tapauksissa:

Or. de

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten tehtävänä on päättää, aiheuttaako tuote riskin.

Tarkistus 301
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön
mukainen, ja tuote on muodollisesti 
kyseisen lainsäädännön vastainen, 
jäsenvaltioiden viranomaisilla on riittävä 
syy uskoa, että tuote voi aiheuttaa riskin, 
seuraavissa tapauksissa:

Kun kyseessä on tuote, jonka on oltava 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa 
unionin lainsäädännön mukainen, ja tuote 
on muodollisesti kyseisen lainsäädännön 
vastainen, jäsenvaltioiden viranomaisilla 
on riittävä syy uskoa, että tuote voi 
aiheuttaa riskin, seuraavissa tapauksissa:

Or. es

Perustelu

Kulutustavaroiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa säädetyt muodolliset vaatimukset 
yhdenmukaistamattomille tuotteille vastaavat yhdenmukaistettuja tuotteita koskevia 
vaatimuksia: maahantuojan tiedot on ilmoitettava, tuotteesta on oltava saatavilla tekniset 
asiakirjat, valmistajan tunnistetiedot on varmistettava ja tuotteen mukana on toimitettava 
asianmukaiset ohjeet ja varoitukset. Jos jokin näistä vaatimuksista ei täyty, tuote voi olla 
muodollisesti lainsäädännön vastainen, jolloin tuotetta olisi käsiteltävä samalla tavalla kuin 
yhdenmukaistettuja tuotteita.

Tarkistus 302
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuotteessa tai sen pakkauksessa on 
käytetty luvatta merkkiä, joka on sama tai 
samanlainen kuin tuotteen rekisteröity 
tuotemerkki, jolloin sen avulla on 
mahdoton taata tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. fr

Tarkistus 303
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b b) tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
lisätty luvatta tavaramerkki, joka on 
samanlainen tai vastaava kuin tuotteessa 
käytetty rekisteröity tavaramerkki eikä 
siten takaa tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. en

Tarkistus 304
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tuotteita ei ole tarkoitus saattaa 
markkinoille siinä jäsenvaltiossa, jossa ne 
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ei 
kieli, jolla 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettu, ole 
ulkorajatarkastuksista vastaaville 
viranomaisille riittävä syy uskoa, että 
tuote voi aiheuttaa riskin.

Or. en

Perustelu

Pienet tuotteet (kuten kosmetiikkatuotteet) merkitään usein uudelleen vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamisen ja markkinoille saattamisen välillä. Tulliviranomaiset ovat joissakin 
tapauksissa virheellisesti keskeyttäneet tällaisten tuotteiden luovuttamisen siksi, että niiden 
pakkausmerkintöjä ei ole esitetty kyseisen jäsenvaltion virallisilla kielillä. Tällaisia 
väärinkäsityksiä olisi vältettävä. Maahantuojien ja jakelijoiden on kuitenkin tarkistettava, että 
ohjeet ja käyttöturvallisuustiedot on annettu sen jäsenvaltion kielellä, jossa tuotteet asetetaan 
saataville.

Tarkistus 305
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Markkinavalvontaviranomaisten 
toteuttamien korjaavien toimenpiteiden on 
oltava oikeasuhteisia 
vaatimustenvastaisuuden vakavuuteen 
nähden.

Or. en

Tarkistus 306
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyse on pilaantuvista tuotteista, 
ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten on pyrittävä varmistamaan
mahdollisuuksiensa mukaan, että 
vaatimukset, joita ne mahdollisesti 
asettavat tuotteiden varastoinnille tai 
kuljetusajoneuvojen pysäköinnille, eivät 
ole ristiriidassa tuotteiden säilytyksen 
kanssa.

5. Jos kyse on pilaantuvista tuotteista, 
ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten on pyrittävä toimimaan
mahdollisuuksiensa mukaan niin, että 
vaatimukset, joita ne mahdollisesti 
asettavat tuotteiden varastoinnille tai 
kuljetusajoneuvojen pysäköinnille, eivät 
ole ristiriidassa tuotteiden säilytyksen 
kanssa.

Or. es

Perustelu

Tullipisteissä on mahdollista, että talouden toimijat varmistavat itse, että pilaantuvat tuotteet 
varastoidaan ja säilytetään asianmukaisella tavalla niille tarkoitetuissa tiloissa. 
Ulkorajatarkastuksista vastaavat viranomaiset voivat auttaa tässä asiassa, mutta ne eivät voi 
varmistaa sen toteutumista.

Tarkistus 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote, jonka luovuttaminen on 
keskeytetty muodollisen 
vaatimustenvastaisuuden vuoksi 14 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ei 
tosiasiassa aiheuta riskiä, talouden 
toimijan on siitä huolimatta korjattava 
muodollinen vaatimustenvastaisuus ennen 
tuotteen luovuttamista.

2. Jos markkinavalvontaviranomaiset 
toteavat, että tuote, jonka luovuttaminen on 
keskeytetty muodollisen 
vaatimustenvastaisuuden vuoksi 14 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ei 
tosiasiassa aiheuta riskiä, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
toteutettava suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti toimia 
vaatimustenvastaisuudesta 
rankaisemiseksi ennen tuotteen 
luovuttamista.

Or. de

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava määrätä seuraamuksia vähäisistä 
rikkomuksista.

Tarkistus 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen 
täysimääräisesti huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt. Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen 
täysimääräisesti huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt.
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määräämästä ulkorajatarkastuksista 
vastaavia viranomaisia olemaan 
luovuttamatta tuotetta, jos ne saavat 
näyttöä siitä, että tuote aiheuttaa 
tosiasiassa riskin huolimatta siitä, että se 
on mainittujen vaatimusten mukainen.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista, että rajatarkastuksista vastaavat viranomaiset voivat kumota 
olettamuksen siitä, ettei tuote aiheuta riskiä. Näin on etenkin siksi, että on epäselvää, missä 
tilanteissa ne voisivat niin tehdä. Kyseinen säännös voisi johtaa oikeusvarmuuden 
puutteeseen ja väärinkäytöksiin.

Tarkistus 309
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen 
täysimääräisesti huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt. Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 
määräämästä ulkorajatarkastuksista 
vastaavia viranomaisia olemaan 
luovuttamatta tuotetta, jos ne saavat 
näyttöä siitä, että tuote aiheuttaa tosiasiassa 
riskin huolimatta siitä, että se on 
mainittujen vaatimusten mukainen.

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt. Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 
määräämästä ulkorajatarkastuksista 
vastaavia viranomaisia olemaan 
luovuttamatta tuotetta, jos ne saavat 
näyttöä siitä, että tuote aiheuttaa tosiasiassa 
riskin huolimatta siitä, että se on 
mainittujen vaatimusten mukainen.

Or. es
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Perustelu

Ilmaisulla ”täysimääräisesti” on merkityksenä ”täysin” tai "absoluuttisesti", mikä voi 
aiheuttaa tässä yhteydessä sekaannuksia. Mielestäni selkeintä on poistaa kyseinen ilmaisu 
kokonaan, koska raportit tai todistukset on joka tapauksessa otettava huomioon 
kokonaisuudessaan eikä vain osittain.

Tarkistus 310
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

6. Markkinavalvontaviranomaisen on 
1 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvässä toiminnassa 
pyydettävä alihankkijoita veloittamaan 
palveluidensa kustannukset suoraan 
asianomaiselta talouden toimijalta, paitsi 
jos markkinavalvontaviranomainen 
katsoo tämän kohtuuttomaksi. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset esimerkiksi
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta ja 
tehdystä työstä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetusehdotuksen 10 artiklan mukaan markkinavalvontaviranomaiset voivat veloittaa 
asianomaiselta talouden toimijalta kustannukset, jotka niille aiheutuvat riskin aiheuttavan 
tuotteen hävittämisestä tai muulla tavalla käyttökelvottomaksi tekemisestä. Tuotteen 
hävittäminen on kallista, mutta niin ovat laboratoriotestitkin, kuten komissio korostaa 
monivuotisessa toimintasuunnitelmassaan. Tämän vuoksi on 10 artiklan kanssa 
yhdenmukaista edellyttää, että vaarallisen tuotteen markkinoille saattanut talouden toimija 
vastaa testauskustannuksista.

Tarkistus 311
Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

6. Markkinavalvontaviranomaisen on 
1 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvässä toiminnassa 
pyydettävä alihankkijoitaan veloittamaan 
palveluidensa kustannukset suoraan 
asianomaiselta talouden toimijalta, paitsi 
jos markkinavalvontaviranomainen 
katsoo tämän kohtuuttomaksi. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset esimerkiksi
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta ja 
tehdystä työstä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetusehdotuksen 10 artiklan mukaan markkinavalvontaviranomaiset voivat veloittaa 
asianomaiselta talouden toimijalta kustannukset, jotka niille aiheutuvat riskin aiheuttavan 
tuotteen hävittämisestä tai muulla tavalla käyttökelvottomaksi tekemisestä. Tuotteen 
hävittäminen on kallista, mutta niin ovat laboratoriotestitkin, kuten komissio korostaa 
monivuotisessa toimintasuunnitelmassaan. Tämän vuoksi on 10 artiklan kanssa 
yhdenmukaista edellyttää, että vaarallisen tuotteen markkinoille saattanut talouden toimija 
vastaa testauskustannuksista.

Tarkistus 312
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
perittävä vaatimustenvastaisten tai riskejä 
aiheuttavien tuotteiden vapaaseen 
liikkeeseen luovuttamista koskevan 
ilmoituksen tehneiltä talouden toimijoilta
maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
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toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

Or. en

Tarkistus 313
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta. Myös alihankkijat, 
joiden tehtäväksi 
markkinavalvontaviranomainen on 
antanut tuotteiden hävittämisen tai 
testauksen, voivat periä maksuja, jotka 
kattavat kokonaan tai osittain niiden 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset. 
Maksut veloitetaan suoraan tutkitulta 
valmistajalta tai maahantuojalta.

Or. de

Tarkistus 314
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu 

tuonti
1. Jos tuote tulee unionin alueelle 
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luonnollisen henkilön mukana ja 
fyysisesti hänen hallussaan ja on 
kohtuullista olettaa, että se on tarkoitettu 
kyseisen henkilön henkilökohtaiseen 
käyttöön, sen luovuttamista ei keskeytetä 
14 artiklan 3 kohdan nojalla lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa tuotteen 
käyttäminen voi vaarantaa ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden ja elämän.
2. Tuotteen katsotaan olevan tarkoitettu 
sen luonnollisen henkilön 
henkilökohtaiseen käyttöön, joka tuo 
tuotteen unioniin, jos tuotteen tuonti on 
satunnaista ja tuote on tarkoitettu 
yksinomaan tuotteen tuovan henkilön tai 
hänen perheensä käyttöön eikä tuotteen 
luonne tai määrä osoita, että kyseessä on 
kaupallinen tarkoitus.

Or. en

Tarkistus 315
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
tuotteen luovuttamista vapaaseen 
liikkeeseen koskevan alkuperäisen 
ilmoittavan jäsenvaltion tekemän kielteisen 
päätöksen, jäsenvaltio voi 60 päivän
kuluessa tiedoksi antamisesta esittää 
vastalauseen kielteisestä päätöksestä, jos se 
koskee unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
tuotteen luovuttamista vapaaseen 
liikkeeseen koskevan alkuperäisen 
ilmoittavan jäsenvaltion tekemän kielteisen 
päätöksen, jäsenvaltio voi 15 päivän
kuluessa tiedoksi antamisesta esittää 
vastalauseen kielteisestä päätöksestä, jos se 
koskee unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
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lisätiedot. lisätiedot.

Or. es

Perustelu

Toteutetuista toimenpiteistä esitettävien vastalauseiden 60 päivän määräaika on liian pitkä ja 
vahingollinen talouden toimijoille. Tämän ja lisäksi komission vastalauseen käsittelemiseen 
käyttävän ajan kuluessa valvontaviranomaiset ovat jo voineet ryhtyä toimenpiteisiin tuotteen 
markkinoille saattamisen rajoittamiseksi varotoimenpiteenä tai kieltää tuotteen tuonnin ja 
palauttaa tuotteet lähtöpisteeseensä. Ilmoituksen antava jäsenvaltio toimittaa ilmoituksen 
yhteydessä seuraavat tiedot: testien tiedot, toimenpiteet perustelut ja riskinarviointi. Nämä 
tiedot riittävät määrittelemään mahdollisimman lyhyessä ajassa, onko toimenpide 
asianmukainen vai ei. Sitä varten ei tarvita 60 päivää.

Tarkistus 316
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio esittää 1 kohdan 
mukaisesti vastalauseen tai jos komissio 
katsoo, että kielteinen päätös voi olla 
unionin lainsäädännön vastainen, komissio 
kuulee viipymättä asiaankuuluvaa talouden 
toimijaa tai asiaankuuluvia talouden 
toimijoita ja arvioi kielteisen päätöksen 
ottaen huomioon kaiken saatavilla olevan 
tieteellisen tai teknisen näytön.

3. Jos jäsenvaltio esittää 1 kohdan nojalla 
vastalauseen tai jos komissio katsoo, että 
kansalliset toimenpiteet voivat olla unionin 
lainsäädännön vastaisia, komissio kuulee 
viipymättä ilmoituksen antanutta 
jäsenvaltiota, asiaankuuluvaa talouden 
toimijaa tai asiaankuuluvia talouden 
toimijoita ja arvioi viimeistään 60 päivän 
kuluessa kansalliset toimenpiteet ottaen 
huomioon kaiken saatavilla olevan 
tieteellisen ja teknisen näytön.

Or. es

Perustelu

Jotta voidaan välttyä talouden toimijoille koituvilta haitoilta, ehdotan kahta eri määräaikaa: 
lyhyempää 15 päivän määräaikaa vastalauseiden esittämiselle ja 60 päivän määräajan 
säilyttämistä komission ratkaisun tekemiselle. On olennaista kuulla ilmoituksen antanutta 
jäsenvaltiota, koska sillä on kaikki toimenpiteisiin liittyvät todisteet.
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Tarkistus 317
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos komissio tai jäsenvaltio esittää 
vastalauseen 15 päivän kuluessa 
1 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa 
vastalauseesta kaikille jäsenvaltioille 
RAPEX-yhteyspisteiden välityksellä.

Or. es

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten on tiedettävä, onko RAPEX-järjestelmän välityksellä 
ilmoitetun oletettavasti vaarallisen tuotteen osalta hyväksytyistä toimenpiteistä esitetty 
vastalauseita.

Tarkistus 318
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
jäjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista riskin 
aiheuttavista tuotteista.

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
järjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista tuotteista, jotka 
aiheuttavat vakavan riskin kuluttajien 
terveydelle ja turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 319
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
jäjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista riskin 
aiheuttavista tuotteista.

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
järjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista vakavan riskin 
aiheuttavista tuotteista.

Or. en

Tarkistus 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
jäjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista riskin 
aiheuttavista tuotteista.

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
järjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista vakavan riskin 
aiheuttavista tuotteista.

Or. en

Perustelu

RAPEX-järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi sen soveltamisala olisi rajoitettava 
koskemaan vain vakavan riskin aiheuttavia tuotteita, ja muita tuotteita olisi käsiteltävä 
markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) avulla. Tämä auttaisi 
jäsenvaltioita reagoimaan ilmoituksiin tehokkaammin, kun vaaralliset tuotteet erotettaisiin 
ainoastaan vaatimustenvastaisista tai vähäisen riskin aiheuttavista tuotteista, joiden osalta 
kuluttajien turvallisuuden varmistaminen ei edellytä kiireellisiä toimia. Nykyinen säännös 
saattaisi johtaa RAPEX-järjestelmän ylikuormittumiseen ja saattaisi heikentää sen 
tehokkuutta.

Tarkistus 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
jäjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista riskin 
aiheuttavista tuotteista.

1. Komissio pitää yllä nopeaa 
tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX). 
Jäsenvaltioiden on käytettävä RAPEX-
järjestelmää vaihtaessaan tietoja tässä 
asetuksessa tarkoitetuista huomattavan 
riskin aiheuttavista tuotteista.

Or. de

Perustelu

RAPEX-järjestelmää olisi käytettävä vain, jos asianomainen tuote aiheuttaa vakavan riskin. 
Kaikissa muissa tapauksissa olisi edelleen käytettävä ICSMS-järjestelmää tietomäärän 
hillitsemiseksi. RAPEX-ilmoitusten suuri määrä voi myös antaa väärän kuvan, että 
Euroopassa valmistetaan kohtuuttoman paljon virheellisiä tuotteita. Tämä voisi vahingoittaa 
eurooppalaisten yritysten mainetta.

Tarkistus 322
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ehdokasmaille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille annetaan 
mahdollisuus osallistua RAPEX-
järjestelmään niiden ja unionin välillä 
tehtävien sopimusten puitteissa ja 
sopimusten määräysten mukaisesti. 
Sopimusten on perustuttava 
vastavuoroisuuteen, ja niiden on 
sisällettävä unionissa sovellettavia 
salassapitosäännöksiä vastaavat 
määräykset.

4. Ehdokasmaille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille annetaan 
mahdollisuus osallistua RAPEX-
järjestelmään niiden ja unionin välillä 
tehtävien sopimusten puitteissa ja 
sopimusten määräysten mukaisesti. 
Sopimusten on perustuttava 
vastavuoroisuuteen, ja niiden on 
sisällettävä unionissa sovellettavia 
salassapitosäännöksiä ja henkilötietojen 
suojaa koskevia säännöksiä vastaavat 
määräykset.

Or. de
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Tarkistus 323
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ehdokasmaille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille annetaan 
mahdollisuus osallistua RAPEX-
järjestelmään niiden ja unionin välillä 
tehtävien sopimusten puitteissa ja 
sopimusten määräysten mukaisesti. 
Sopimusten on perustuttava 
vastavuoroisuuteen, ja niiden on 
sisällettävä unionissa sovellettavia 
salassapitosäännöksiä vastaavat 
määräykset.

4. Ehdokasmaille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille annetaan 
mahdollisuus osallistua RAPEX-
järjestelmään niiden ja unionin välillä 
tehtävien sopimusten puitteissa ja 
sopimusten määräysten mukaisesti. 
Sopimusten on perustuttava 
vastavuoroisuuteen, ja niiden on 
sisällettävä unionissa sovellettavia 
salassapitosäännöksiä vastaavat 
määräykset ja direktiivissä 95/46/EY 
olevan 25 artiklan ja asetuksessa (EY) 
N:o 45/2001 olevan 9 artiklan säännösten 
edellyttämät henkilötietojen suojaa 
koskevat erityissäännökset.

Or. en

Perustelu

Yleisten salassapitosäännösten lisäksi on noudatettava myös henkilötietojen suojaa koskevia 
erityissäännöksiä.

Tarkistus 324
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio julkaisee viikoittain 
yleiskatsauksen kansallisten 
viranomaisten ilmoittamista vakavan 
riskin aiheuttavista tuotteista. 
Viikoittaisessa yleiskatsauksessa 
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kerrotaan kansallisten viranomaisten 
toteuttamista toimenpiteistä ja talouden 
toimijoiden toteuttamista vapaaehtoisista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 325
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Riskin aiheuttavista tuotteista 
ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta

Vakavan riskin aiheuttavista tuotteista 
ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta

Or. en

Tarkistus 326
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Riskin aiheuttavista tuotteista 
ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta

Vakavan riskin aiheuttavista tuotteista 
ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta

Or. en

Tarkistus 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Riskin aiheuttavista tuotteista Vakavan riskin aiheuttavista tuotteista 
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ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta ilmoittaminen RAPEX-järjestelmän kautta

Or. en

Perustelu

RAPEX-järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi sen soveltamisala olisi rajoitettava 
koskemaan vain vakavan riskin aiheuttavia tuotteita, ja muita tuotteita olisi käsiteltävä 
markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) avulla. Tämä auttaisi 
jäsenvaltioita reagoimaan ilmoituksiin tehokkaammin, kun vaaralliset tuotteet erotettaisiin 
ainoastaan vaatimustenvastaisista tai vähäisen riskin aiheuttavista tuotteista, joiden osalta 
kuluttajien turvallisuuden varmistaminen ei edellytä kiireellisiä toimia. Nykyinen säännös 
saattaisi johtaa RAPEX-järjestelmän ylikuormittumiseen ja saattaisi heikentää sen 
tehokkuutta.

Tarkistus 328
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) talouden toimijoiden 9 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toteuttamat korjaavat 
toimet;

(a) talouden toimijoiden toteuttamat 
korjaavat toimet;

Or. en

Tarkistus 329
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) talouden toimijoiden 9 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toteuttamat korjaavat 
toimet;

(a) talouden toimijoiden 9 artiklan 
4 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti 
toteuttamat korjaavat toimet;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella rajoitetaan RAPEX-järjestelmän käyttöä ainoastaan vakavan riskin 
aiheuttavista tuotteista ilmoittamiseen.

Tarkistus 330
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) korjaamatta jääneen ja mahdollisesti 
vakavan riskin aiheuttavan muodollisen 
unionin lainsäädännön vastaisuuden 
vuoksi toteutetut toimenpiteet (9 artiklan 
2 kohta);

Or. es

Perustelu

RAPEX-järjestelmän tavoitteena on riskien ehkäiseminen, minkä vuoksi siihen on 
sisällytettävä mahdollisesti riskin aiheuttavien tuotteiden osalta toteutetut toimenpiteet. Tästä 
ilmoituksia koskevasta kohdasta puuttuvat talouden toimijoiden toteuttamat toimenpiteet jo 
markkinoilla olevien tuotteiden osalta. Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä 
vaaditaan ilmoittamaan näistä toimenpiteistä RAPEX-järjestelmän välityksellä, minkä vuoksi 
en ymmärrä, miksi tätä asiaa ei ole sisällytetty tähän asetukseen. Tällä tavoin toimenpiteet 
julkaistaisiin verkossa, ja ne olisivat kuluttajien ja kaikkien asianosaisten nähtävillä. Lisäksi 
on ilmoitettava mahdollisesti vakavan riskin aiheuttavan muodollisen unionin lainsäädännön 
vastaisuuden (turvallisuuteen liittyvien varoitusten, varoituskuvakkeiden, käyttöohjeiden jne. 
puuttuminen) vuoksi toteutetuista toimenpiteistä, koska talouden toimija ei ole halunnut 
korjata vastaisuutta.

Tarkistus 331
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) talouden toimijoiden 
markkinavalvontaviranomaisille 
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ilmoittamat toimenpiteet 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun asetuksen 8 artiklan 9 kohdan, 
10 artiklan 7 kohdan ja 11 artiklan 
5 kohdan mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 332
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asianomaisen talouden toimijan
esittämät perustelut.

Or. en

Tarkistus 333
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos 
RAPEX-yhteyspisteellä on syytä uskoa, 
että tuotteen aiheuttaman riskin 
vaikutukset eivät ulotu asianomaisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 334
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos 
RAPEX-yhteyspisteellä on syytä uskoa, 
että tuotteen aiheuttaman riskin vaikutukset 
eivät ulotu asianomaisen jäsenvaltion 
alueen ulkopuolelle.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos 
RAPEX-yhteyspisteellä on syytä uskoa, 
että tuotteen aiheuttaman vakavan riskin 
vaikutukset eivät ulotu asianomaisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 335
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riskin luonne ja merkittävyys, mukaan 
luettuna tiivistelmä riskinarvioinnin 
tuloksista;

(a) tuotteen tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot;

Or. es

Perustelu

a) Tuotteeseen sovellettava turvallisuuden arvioinnin lisäksi riskinarvioinnista koostuva 
säännöstö on ilmoitettava.

Tarkistus 336
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön
mahdollisen noudattamatta jättämisen
luonne;

(b) riskin luonne ja merkittävyys, mukaan 
luettuna tiivistelmä turvallisuuden 
arvioinnin ja riskinarvioinnin tuloksista;

Or. es
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Perustelu

b) Tästä alakohdasta ei käy selvästi ilmi, että unionin lainsäädännön vastaisista 
yhdenmukaistamattomista tuotteista on ilmoitettava ja että ilmoitus on annettava myös 
RAPEX-järjestelmän välityksellä. Ehdotan siksi, että puhuttaisiin yleisesti unionin 
lainsäädännöstä.

Tarkistus 337
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteen tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot;

(c) tuotteen tunnistamiseen ja 
jäljittämiseen tarvittavat tiedot;

Or. de

Tarkistus 338
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteen tunnistamiseen tarvittavat 
tiedot;

(c) unionin lainsäädännön mahdollisen 
noudattamatta jättämisen luonne;

Or. es

Tarkistus 339
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuotteen alkuperä ja toimitusketju; (d) toteutetun toimenpiteen tai korjaavan 
toimen luonne ja tieto siitä, oliko 
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toimenpide tai toimi vapaaehtoinen vai 
vaadittu;

Or. es

Tarkistus 340
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetun toimenpiteen tai korjaavan 
toimen luonne ja tieto siitä, oliko 
toimenpide tai toimi vapaaehtoinen, 
hyväksytty vai vaadittu;

(f) tuotteen alkuperä ja toimitusketju;

Or. es

Perustelu

Riskin aiheuttavan tuotteen osalta toteutettavat toimet voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia, 
mutta ne ovat molemmissa tapauksissa poikkeuksetta hyväksyttyjä ja tarpeellisia, minkä 
vuoksi asiasta on mainittava. Lomakkeessa ilmoitettavien tietojen luettelo on laitettava 
loogiseen järjestykseen, minkä vuoksi ehdotan näitä muutoksia. Ensimmäisten toimitettavien 
tietojen olisi koskettava tuotteen tunnistamiseen tarvittavia tietoja, seuraavien riskiä, sen 
jälkeen lainsäädännön mahdollista noudattamatta jättämistä ja sitten toteutettavia 
toimenpiteitä ja toteuttamisen päivämäärää jne.

Tarkistus 341
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) kuluttajille tarkoitettu verkkosivusto 
ja vaihtoehtoiset yhteystiedot;

Or. en
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Tarkistus 342
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) tieto siitä, tiedetäänkö tuotteen 
olevan väärennös;

Or. en

Tarkistus 343
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) tieto siitä, tiedetäänkö tuotteen 
olevan väärennös;

Or. en

Tarkistus 344
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ilmoitus koskee tuotetta, jonka 
katsotaan olevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vastainen, toimitettavissa tiedoissa on 
mainittava myös, johtuuko 
vaatimustenvastaisuus joistakin 
seuraavista:

Poistetaan.

(a) tuote ei täytä sovellettavan 
lainsäädännön vaatimuksia;
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(b) kyseisessä lainsäädännössä 
tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa 
standardeissa on puutteita, jotka luovat 
olettamuksen tuotteen 
vaatimustenmukaisuudesta.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide tai 
korjaava toimi liittyy tuotteeseen, jonka 
vaatimustenmukaisuuden ilmoitettu laitos 
on arvioinut, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että kyseiselle ilmoitetulle 
laitokselle tiedotetaan toteutetuista 
korjaavista toimista tai toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 345
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Saatuaan ilmoituksen komission
tiedottaa siitä muille jäsenvaltioille. Jos 
ilmoitus ei täytä 1, 2 ja 3 kohdan 
vaatimuksia, komissio voi keskeyttää sen.

4. Saatuaan ilmoituksen komissio tiedottaa 
siitä viipymättä talouden toimijalle ja 
muille jäsenvaltioille. Jos ilmoitus ei täytä 
1, 2 ja 3 kohdan vaatimuksia, komissio voi 
keskeyttää sen.

Or. en

Tarkistus 346
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Saatuaan ilmoituksen komission
tiedottaa siitä muille jäsenvaltioille. Jos 
ilmoitus ei täytä 1, 2 ja 3 kohdan 

4. Saatuaan ilmoituksen komissio tiedottaa 
siitä muille jäsenvaltioille. Jos ilmoitus ei 
täytä 1, 2 ja 3 kohdan hallinnollisia 
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vaatimuksia, komissio voi keskeyttää sen. vaatimuksia, komissio voi keskeyttää sen.

Or. en

Tarkistus 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Saatuaan ilmoituksen komission
tiedottaa siitä muille jäsenvaltioille. Jos 
ilmoitus ei täytä 1, 2 ja 3 kohdan 
vaatimuksia, komissio voi keskeyttää sen.

4. Saatuaan ilmoituksen komissio tiedottaa 
siitä asianomaiselle talouden toimijalle ja 
muille jäsenvaltioille. Jos ilmoitus ei täytä 
1, 2 ja 3 kohdan vaatimuksia, komissio voi 
keskeyttää sen.

Or. de

Perustelu

Asianomaisille talouden toimijoille olisi tiedotettava ainakin samaan aikaan kuin RAPEX-
ilmoitus julkaistaan, jotta nekin voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus 348
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on viipymättä
ilmoitettava komissiolle ilmoituksen 
vastaanottamisen jälkeen toteutetuista 
toimista tai toimenpiteistä ja toimitettava 
mahdolliset lisätiedot, mukaan luettuna 
tehtyjen testien tai analyysien tulokset tai 
tiedot mahdollisista näkemyseroista. 
Komissio toimittaa nämä tiedot 
välittömästi edelleen muille jäsenvaltioille.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
mahdollisimman pian komissiolle 
ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen 
toteutetuista toimista tai toimenpiteistä ja 
toimitettava mahdolliset lisätiedot, mukaan 
luettuna tehtyjen testien tai analyysien 
tulokset tai tiedot mahdollisista 
näkemyseroista. Komissio toimittaa nämä 
tiedot välittömästi edelleen muille 
jäsenvaltioille.
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Or. es

Perustelu

Saatuaan markkinavalvontaviranomaisilta ilmoituksen jäsenvaltioiden on varmistettava, onko 
kyseinen tuote niiden markkinoilla ja otettava yhteyttä talouden toimijaan, jos toimija on 
tiedossa. Jos talouden toimija ei hyväksy tuotteen poisvetämistä, talouden toimijalle on 
annettava joitakin päiviä aikaa kuulluksi tulemista varten, minkä vuoksi on vaikeaa antaa 
asiasta ”viipymättä” ilmoitus komissiolle saati toimittaa komissiolle testituloksia jne. Sen 
sijaan olisi pyrittävä olemaan vääristämättä ilmaisun ”viipymättä” asianmukaista käyttöä, 
koska ilmaisu on niin tärkeä tässä asetuksessa. Toisaalta markkinavalvontaviranomaisten 
vastauksen saamiseksi on otettava huomioon 11 ja 18 artiklassa säädetyt määräajat, joiden 
kuluessa jäsenvaltioiden ja komission on ryhdyttävä toimeen ilmoitettujen toimenpiteiden 
osalta, tai talouden toimijoille annettava 10 artiklan 3 kohdassa määritelty määräaika 
(vähintään 10 päivää) kuulluksi tulemista varten sen jälkeen, kun talouden toimijoita varten 
on annettu toinen määräaika (soveltuva ajanjakso) 9 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 349
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. RAPEX-järjestelmässä ilmoitettuun 
tuotteeseen liittyviä tietoja on voitava 
päivittää.

Or. en

Tarkistus 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. RAPEXin kautta ilmoitetun tuotteen 
tietoja on tarvittaessa ajantasaistettava.

Or. de
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Perustelu

Ilmoitettua tuotetta koskevia tietoja olisi voitava ajantasaistaa RAPEX-järjestelmässä 
esimerkiksi silloin, kun tiedot ovat vanhentuneet.

Tarkistus 351
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Komissio pitää yllä markkinavalvonnan 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmää (ICSMS), 
jolla kerätään ja tallennetaan 
järjestelmällisesti markkinavalvontaan 
liittyviä tietoja ja erityisesti seuraavia 
tietoja:

Komissio pitää yllä markkinavalvonnan 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmää (ICSMS), 
jolla kerätään ja tallennetaan 
järjestelmällisesti markkinavalvontaan 
liittyviä tietoja. Jäsenvaltioiden on 
kerättävä ja tallennettava ICSMS-
järjestelmään erityisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 352
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarjoaa liitäntäratkaisun, jonka 
avulla ICSMS-järjestelmä voidaan 
yhdistää RAPEX-järjestelmään, jotta 
järjestelmien välillä voidaan tarvittaessa 
vaihtaa tietoja.

Or. en

Tarkistus 353
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) muu kuin RAPEXin kautta 20 artiklan 
mukaisesti ilmoitettuihin toimenpiteisiin tai 
korjaaviin toimiin liittyvä unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamatta jättäminen;

(e) muu kuin RAPEXin kautta 20 artiklan 
mukaisesti ilmoitettuihin toimenpiteisiin tai 
korjaaviin toimiin liittyvä unionin 
lainsäädännön noudattamatta jättäminen;

Or. es

Perustelu

Valvontatiedot on kirjattava kaikista yhdenmukaistetuista ja yhdenmukaistamattomista 
tuotteista.

Tarkistus 354
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäsenvaltion 11 artiklan 1 kohdan tai 
18 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämät 
vastalauseet ja niiden jatkotoimet.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on välttää tehtävien päällekkäisyys. Vastalauseet ovat seurausta RAPEX-
järjestelmän välityksellä annettavasta ilmoituksesta, kun toimenpiteitä on toteutettu, ja 
ilmoitusta koskeva tietojen vaihto tapahtuu myös kyseisen järjestelmän välityksellä. Tietoja ei 
tarvitse enää syöttää ICSMS-järjestelmään.

Tarkistus 355
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ICSMS-järjestelmässä on oltava viittaukset 
20 artiklan mukaisesti RAPEXin kautta 
ilmoitettuihin toimenpiteisiin tai korjaaviin 
toimiin.

ICSMS-järjestelmässä on oltava viittaukset 
20 artiklan mukaisesti RAPEXin kautta 
ilmoitettuihin toimenpiteisiin tai korjaaviin 
toimiin. Komissio kehittää ICSMS-
järjestelmän ja RAPEX- järjestelmän 
välille liitännän, joka siirtää vakavia 
riskejä koskevat tiedot automaattisesti 
RAPEX-järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 356
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tunnustettava muiden jäsenmaiden 
vastaavien viranomaisten laatimien tai 
näille laadittujen ja ICSMS-järjestelmään 
tallennettujen testiraporttien kelpoisuus ja 
käytettävä kyseisiä testiraportteja.

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava mahdollisuuksien mukaan 
huomioon muiden jäsenmaiden vastaavien 
viranomaisten laatimat tai näille laaditut ja 
ICSMS-järjestelmään tallennetut
testiraportit ja käytettävä kyseisiä 
testiraportteja.

Or. es

Perustelu

Kyseessä on kohtuuton vaatimus. On hyödyllistä, että tuotteita koskevat tiedot ovat saatavilla, 
jotta niitä voidaan käyttää talouden toimijoiden osalta. Jos talouden toimijat eivät kuitenkaan 
hyväksy tietoja, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä uudestaan ottamaan näytteitä 
markkinoilta. Lisäksi on otettava huomioon, että toisten markkinoiden tuotteet voivat olla 
peräisin eri erästä ja olla ominaisuuksiltaan erilaisia. Lisäksi toisten 
markkinavalvontaviranomaisten suorittamia testejä koskevien raporttien huomioon ottaminen 
on jo sisällytetty 9 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan yleisessä muodossa, eikä siinä 
viitata erityisesti ICSMS-järjestelmään tallennettuihin raportteihin.
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Tarkistus 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Yleiseurooppalainen henkilövahinkoja 

koskeva tietokanta
1. Euroopan komissio perustaa 
yleiseurooppalaisen henkilövahinkoja 
koskevan tietokannan, joka kattaa 
kaikenlaiset henkilövahingot ja erityisesti 
kotona, vapaa-ajalla, liikenteessä ja töissä 
käytettäviin tuotteisiin liittyvät 
henkilövahingot, ja vastaa tietokannan 
koordinoinnista.
2. Jäsenvaltioiden perustamat 
asianomaiset 
markkinavalvontaviranomaiset 
osallistuvat tietokannan perustamiseen ja 
toimittavat tietokantaan henkilövahinkoja 
koskevaa kattavaa tietoa eurooppalaista ja 
kansallista tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen.
3. Komissio tukee jäsenvaltioilta saatavien 
tietojen keräämisen koordinointia ja 
tietokannan käyttöä.

Or. en

Tarkistus 358
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
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kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä.

kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä. 
Jos vaihdettavat tiedot ovat henkilötietoja, 
on sovellettava direktiiviä 95/46/EY.

Or. de

Tarkistus 359
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä.

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä. 
Järjestelyjen on sisällettävä unionissa 
sovellettavia salassapitosäännöksiä 
vastaavat määräykset ja direktiivissä 
95/46/EY olevan 25 artiklan ja 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 olevan 
9 artiklan säännösten edellyttämät 
henkilötietojen suojaa koskevat 
erityissäännökset.

Or. en

Tarkistus 360
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä.

Komissio voi vaihtaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa luottamuksellisia 
tietoja, myös RAPEXin kautta vaihdettuja 
tietoja, sellaisten kolmansien maiden 
sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa, joiden kanssa komissio 
tai jäsenvaltiot ovat tehneet kahden- tai 
monenvälisiä vastavuoroisuuteen 
perustuvia luottamuksellisuutta suojaavia 
järjestelyjä.

Or. es

Perustelu

RAPEX-järjestelmän tiedot ja myös järjestelmän luottamukselliset tiedot koskevat kaikkia 
jäsenvaltioita, minkä vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava näihin järjestelyihin. 
Tällä tavoin vältyttäisiin tilanteilta, joissa yksi jäsenvaltio ei halua sopia järjestelystä jonkin 
kolmannen maan kanssa, mutta toinen jäsenvaltio sopii järjestelystä ja toimittaa kyseiselle 
kolmannelle maalle kaikki tiedot, joita toinen jäsenvaltio ei ole halunnut toimittaa. Kaikki 
tietojen vaihto on suoritettava komission välityksellä.

Tarkistus 361
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toimitettava toisen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen esittämästä 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
kaikki olennaiset tiedot tai asiakirjat ja 
suoritettava tarkistuksia, tarkastuksia tai 
tutkimuksia sekä raportoitava niistä ja 
mahdollisista jatkotoimista pyynnön 
esittäneelle viranomaiselle.

2. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toisen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen esittämästä 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä
avustettava pyynnön esittänyttä
viranomaista asian edellyttämässä 
laajuudessa.

Or. en
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Tarkistus 362
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisten on
toimitettava toisen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen esittämästä 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
kaikki olennaiset tiedot tai asiakirjat ja 
suoritettava tarkistuksia, tarkastuksia tai 
tutkimuksia sekä raportoitava niistä ja
mahdollisista jatkotoimista pyynnön 
esittäneelle viranomaiselle.

2. Markkinavalvontaviranomaisten on
suoritettava kaikki muut mahdolliset 
keinot käyttäneen toisen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen esittämästä 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
tarpeellisiksi katsomansa tutkimukset sekä 
raportoitava mahdollisista jatkotoimista 
pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

Or. es

Perustelu

Vaatimus on kohtuuton. Tavallisesti keskinäinen avunanto tapahtuu RAPEX-järjestelmän 
välityksellä. Joissakin tilanteissa tällainen tuki voi olla kuitenkin tarpeen, minkä vuoksi 
ehdotan, että ensin on käytävä läpi kaikki muut mahdolliset keinot.

Tarkistus 363
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tehdä yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, myös 
RAPEX-järjestelmään 19 artiklan
4 kohdan mukaisesti, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tehdä yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, lukuun 
ottamatta RAPEX-järjestelmän 19 artiklan
4 kohtaa, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.
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Or. es

Perustelu

Vaikka kyseessä ovat samat kriteerit, jotka komission on otettava huomioon kolmannen maan 
pääsyn sallimiseksi RAPEX-järjestelmään, näiden kriteerien tulkinnat voivat poiketa 
toisistaan eri jäsenvaltioissa. Koska kyseessä on hyvin vastuullinen asia, johon sisältyy 
kaikkia maita koskevia luottamuksellisia tietoja, ehdotan, että komissio myöntää valtuutuksen 
(22 artikla) ja että RAPEX-järjestelmä jätetään tämän kohdan ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti 
molemmat artiklat voitaisiin yhdistää kunnioittamalla kaikkia jäsenvaltioita koskevan 
RAPEX-järjestelmän luottamuksellisuutta.

Tarkistus 364
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tietojenvaihdon yhteydessä 
vaihdetaan myös henkilötietoja, on 
sovellettava direktiiviä 95/46/EY.

Or. de

Tarkistus 365
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinavalvontafoorumi voi kutsua 
asiantuntijoita ja muita kolmansia 
osapuolia osallistumaan kokouksiin tai 
pyytää näiltä kirjallisia kannanottoja.

5. Markkinavalvontafoorumi voi kutsua 
asiantuntijoita ja muita kolmansia 
osapuolia osallistumaan kokouksiin tai 
pyytää näiltä kirjallisia kannanottoja. 
Teollisuuden, pienten ja keskisuurten 
yritysten ja kuluttajien etuja ajavia 
järjestöjä sekä laboratoriota ja 
vaatimustenmukaisuuden unionin-tason 
arviointilaitoksia voidaan kuulla 
vuosittaisista 
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markkinavalvontaohjelmista.

Or. en

Tarkistus 366
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) järjestää yhteisiä 
markkinavalvontahankkeita ja yhteisiä 
testaushankkeita;

(c) auttaa järjestämään yhteisiä 
markkinavalvontahankkeita ja yhteisiä 
testaushankkeita;

Or. es

Perustelu

Foorumin tavoitteena on auttaa järjestämään markkinavalvontaa, koulutusohjelmia ja 
tiedotuskampanjoita.

Tarkistus 367
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) järjestää kansallisten viranomaisten 
koulutus- ja vaihto-ohjelmia;

(e) auttaa järjestämään kansallisten 
viranomaisten koulutus- ja vaihto-
ohjelmia;

Or. es

Perustelu

Foorumin tavoitteena on auttaa järjestämään markkinavalvontaa, koulutusohjelmia ja 
tiedotuskampanjoita.
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Tarkistus 368
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) järjestää tiedotuskampanjoita ja yhteisiä 
vierailuohjelmia;

(g) järjestää tiedotuskampanjoita ja yhteisiä 
vierailuohjelmia rajatarkastukset mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 369
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) järjestää tiedotuskampanjoita ja 
yhteisiä vierailuohjelmia;

(g) auttaa järjestämään 
tiedotuskampanjoita ja yhteisiä 
vierailuohjelmia;

Or. es

Perustelu

Foorumin tavoitteena on auttaa järjestämään markkinavalvontaa, koulutusohjelmia ja 
tiedotuskampanjoita.

Tarkistus 370
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) osallistua tämän asetuksen tehokkaan ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon varmistavien 
ohjeiden kehittämiseen ja ottaa siinä 

(j) osallistua tämän asetuksen tehokkaan ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon varmistavien 
ohjeiden kehittämiseen ja ottaa siinä 
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asianmukaisesti huomioon liike-elämän, 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, ja muiden sidosryhmien edut;

asianmukaisesti huomioon kuluttajien ja 
muiden sidosryhmien edut;

Or. de

Tarkistus 371
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) osallistua tämän asetuksen tehokkaan ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon varmistavien 
ohjeiden kehittämiseen ja ottaa siinä 
asianmukaisesti huomioon liike-elämän, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
ja muiden sidosryhmien edut;

(j) osallistua tämän asetuksen tehokkaan ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon varmistavien 
ohjeiden kehittämiseen ja ottaa siinä 
asianmukaisesti huomioon liike-elämän, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
ja muiden sidosryhmien edut ja 
kuluttajansuoja;

Or. es

Perustelu

Yritysten edut eivät saa vaikuttaa tämän asetuksen yhdenmukaiseen ja tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon. Jos ne kuitenkin vaikuttavat, vaikutus on tasapainotettava ottamalla 
asianmukaisesti huomioon kuluttajansuoja.

Tarkistus 372
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) tarjota komissiolle sen pyynnöstä 
neuvontaa ja tukea, kun se arvioi mitä 
tahansa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
koskevaa asiaa;

(k) tarjota komissiolle, jäsenvaltioille ja 
Euroopan parlamentille niiden pyynnöstä 
neuvontaa ja tukea, kun ne arvioivat mitä 
tahansa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
koskevaa asiaa;
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Or. de

Tarkistus 373
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) edistää tuoteturvallisuutta koskevan 
eurooppalaisen laboratorioverkoston 
perustamista.

Or. es

Perustelu

Ehdotan, että foorumin avulla edistettäisiin EU:n laboratorioverkoston perustamista (katso 
28 artikla).

Tarkistus 374
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l b) järjestää säännöllisesti erityisesti 
verkossa jaeltuja tuotteita käsitteleviä 
markkinavalvontakampanjoita;

Or. en

Tarkistus 375
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – l c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(l c) varmistaa tulliviranomaisten riittävä 
osallistuminen ja niiden kanssa tehtävä 
yhteistyö;

Or. en

Tarkistus 376
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – l d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l d) edistää jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaa koskevien 
hallinnollisten ja 
täytäntöönpanokäytäntöjen 
virtaviivaistamista;

Or. en

Tarkistus 377
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Euroopan unionin vertailulaboratoriot

1. Komissio voi tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteluokkien tai -ryhmien tai 
tuoteluokkaan tai -ryhmään liittyvien 
riskien osalta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksin unionin 
vertailulaboratorioita, jotka täyttävät 
2 kohdassa esitetyt ehdot.
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2. Jokaisen unionin vertailulaboratorion 
on täytettävä seuraavat ehdot:
(a) laboratoriolla on asianmukaiset 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä 
henkilöstö, jolla on asianmukainen 
koulutus sen toimivaltaan kuuluvalla 
alalla käytettävistä analyyttisistä 
tekniikoista ja asianmukaiset tiedot 
standardeista ja käytännöistä;
(b) laboratoriolla on sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen tarvittavat 
laitteet ja vertailuaineistot;
(c) laboratorio toimii yleisen edun 
mukaisesti puolueettomasti ja 
riippumattomasti;
(d) laboratorio varmistaa, että henkilöstö 
kunnioittaa tiettyjen aiheiden, tulosten tai 
viestien luottamuksellisuutta.
3. Unionin vertailulaboratorioilla on 
niiden nimitykseen kuuluvalla alalla 
oltava tapauksen mukaan seuraavat 
tehtävät:
(a) tehdä markkinavalvontatoimia ja 
-tutkimuksia koskevaa tuotetestausta;
(b) osallistua jäsenvaltioiden 
viranomaisten, talouden toimijoiden ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten välisten kiistojen 
ratkaisemiseen;
(c) antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
riippumatonta teknistä tai tieteellistä 
neuvontaa;
(d) kehittää uusia analysointitekniikoita 
ja -menetelmiä;
(e) jakaa tietoa ja tarjota koulutusta.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää perustetta sille, että unioni nimeäisi vertailulaboratorioita. Useissa 
jäsenvaltioissa on jo olemassa kyseiset toiminnot, ja niitä voisivat hyödyntää myös kollegat 
jäsenvaltioista, joissa vastaavia toimintoja ei ole käytettävissä. Ehdotetut tehtävät ”osallistua 



AM\1002709FI.doc 181/191 PE516.934v02-00

FI

[…] kiistojen ratkaisemiseen” ja ”antaa […] riippumatonta teknistä tai tieteellistä 
neuvontaa” voidaan toteuttaa nimeämällä tehtävään jossakin kolmannessa jäsenvaltiossa 
sijaitseva jo olemassa oleva laitos.

Tarkistus 378
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Euroopan unionin vertailulaboratoriot

1. Komissio voi tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteluokkien tai -ryhmien tai 
tuoteluokkaan tai -ryhmään liittyvien 
riskien osalta nimetä 
täytäntöönpanosäädöksin unionin 
vertailulaboratorioita, jotka täyttävät 
2 kohdassa esitetyt ehdot.
2. Jokaisen unionin vertailulaboratorion 
on täytettävä seuraavat ehdot:
(a) laboratoriolla on asianmukaiset 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä 
henkilöstö, jolla on asianmukainen 
koulutus sen toimivaltaan kuuluvalla 
alalla käytettävistä analyyttisistä 
tekniikoista ja asianmukaiset tiedot 
standardeista ja käytännöistä;
(b) laboratoriolla on sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen tarvittavat 
laitteet ja vertailuaineistot;
(c) laboratorio toimii yleisen edun 
mukaisesti puolueettomasti ja 
riippumattomasti;
(d) laboratorio varmistaa, että henkilöstö 
kunnioittaa tiettyjen aiheiden, tulosten tai 
viestien luottamuksellisuutta.
3. Unionin vertailulaboratorioilla on 
niiden nimitykseen kuuluvalla alalla 
oltava tapauksen mukaan seuraavat 
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tehtävät:
(a) tehdä markkinavalvontatoimia ja 
-tutkimuksia koskevaa tuotetestausta;
(b) osallistua jäsenvaltioiden 
viranomaisten, talouden toimijoiden ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten välisten kiistojen 
ratkaisemiseen;
(c) antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
riippumatonta teknistä tai tieteellistä 
neuvontaa;
(d) kehittää uusia analysointitekniikoita 
ja -menetelmiä;
(e) jakaa tietoa ja tarjota koulutusta.

Or. es

Perustelu

Vertailulaboratorioiden nimeäminen ei ole tarpeen. Se aiheuttaisi riippumattomuuteen, 
rahoitukseen ja puolueettomuuteen liittyviä ongelmia. Kunkin direktiivin osalta on jo 
olemassa ilmoitettuja laitoksia, jotka ovat kuhunkin tuoteluokkaan erikoistuneita 
laboratorioita, jotka kokoontuvat säännöllisesti yhteisten koko EU:ssa sovellettavien ja riita-
asioiden ratkaisussa käytettäväksi soveltuvien kriteerien määrittelemiseksi. Uudet 
laboratoriot tekisivät päällekkäistä työtä näiden laitosten kanssa. Rahoituksen osalta 
kalliiden analyysien suorittaminen tulisi kalliiksi myös näille uusille viitelaboratorioille. 
Kysyn, kuka vastaisi näistä kustannuksista. Yhdenmukaistamattomia tuotteita koskevista 
yhteisistä kriteereistä sopimista varten pidän parempana ratkaisuna, että käytettävissä on 
useita eri laboratorioita. 27 artiklan uudessa m alakohdassa ehdotetaan perustan luomista 
sellaisen eurooppalaisen laboratorioverkoston perustamiseksi, jonka tavoitteena on laatia 
perusteet tuoteturvallisuutta koskevien jäsenvaltioiden analyyttisten resurssien yhteistyölle ja 
koordinoinnille kaikilla markkinavalvontaviranomaisille ilmoittamista varten. Tässä 
yhteydessä järjestettäisiin EU:n kaikkien eri laboratorioiden tarjoamat erilaiset analyyttiset 
resurssit, saataisiin tietää kunkin laboratorion erilaisista tuotteista suorittamien testien tyypit 
ja taattaisiin riittävät analyyttiset valmiudet EU:n tasolla. Tämä auttaisi parantamaan 
tuotteiden laatua ja turvallisuutta.

Tarkistus 379
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale



AM\1002709FI.doc 183/191 PE516.934v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen unionin vertailulaboratorion on 
täytettävä seuraavat ehdot:

2. Jokaisen unionin vertailulaboratorion on 
oltava riippumaton ja täytettävä seuraavat 
ehdot:

Or. en

Tarkistus 380
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) komissio akkreditoi laboratorion ja 
valvoo sitä;

Or. de

Tarkistus 381
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin vertailulaboratorioiden 
riippumattomuus taloudellisista eduista ja 
eturistiriidoista on varmistettava 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 II luvussa 
olevien kansallisia akkreditointielimiä 
koskevien menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 382
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jos rikkomus on tahallinen, 
seuraamuksiin on sisällyttävä muun 
muassa asianomaiselle talouden toimijalle 
määrättäviä hallinnollisia seuraamuksia, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia sen 
vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta 
edellisenä tilikautena.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan esittelijän tarkistusta 62 ja selvennetään, että raskaita 
seuraamuksia olisi määrättävä silloin, kun asetuksen säännöksiä rikotaan tahallisesti. 
Kokonaisraja vastaa unionin kilpailuoikeudessa voimassa olevaa rajoitusta.

Tarkistus 383
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, 
ja vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Ehdotan, että tämä asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan alaisuuteen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta annetun asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 384
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, 
ja vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission teksti on ristiriidassa edellisen kohdan kanssa, koska (kuten edellisessä kohdassa 
esitetään) on selvästi jäsenvaltioiden tehtävä määrittää asianmukaiset seuraamukset.

Tarkistus 385
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, 
ja vakavia rikkomuksia koskevat 

Seuraamuksia määrittäessään 
viranomaisten olisi otettava huomioon 
vaatimustenvastaisesta tuotteesta 
sisämarkkinoilla saadut tulot, muille 
vastaavia tai verrattavissa olevia tuotteita 
unionissa myyville toimijoille aiheutunut 
taloudellinen vahinko, 
vaatimustenvastaisuuden vakavuus, 
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seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

vaatimustenvastaisuuden toistuvuus ja 
tuotteen markkinoille saattaneen talouden 
toimijan toiminnan tahallisuus.

Or. en

Tarkistus 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
seuraamusten suurus on määritettävä 
suhteelliseksi osuudeksi kyseisten 
tuotteiden myynnin arvosta rikkomuksen 
viimeisenä kokonaisena vuonna, ja sen 
tulisi määräytyä rikkomuksen 
vakavuuden, keston ja tahallisuuden 
perusteella. Seuraamuksia voidaan lisätä, 
jos kyseessä oleva talouden toimija on 
aiemmin syyllistynyt samanlaiseen 
rikkomukseen, ja vakavia rikkomuksia 
koskevat seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia. Seuraamukset voivat 
kuitenkin olla enintään 10 prosenttia 
yrityksen kokonaisliikevaihdosta 
edellisenä tilikautena.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto perustuu EU:n kilpailuoikeudessa rikkomuksiin sovellettaviin sakkoihin. 
Vaikka sakkojen on oltava varoittavia, on tarkoituksenmukaista asettaa niille katoksi 
10 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jottei ajettaisi yrityksiä päättämään 
liiketoimintaansa.

Tarkistus 387
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
rikkomuksen vakavuus ja sen ansiosta 
saadun aiheettoman tulon määrä. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Or. en

Tarkistus 388
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
rikkomuksen vakavuus ja yritysten koko 
sekä erityisesti pk-yritysten tilanne sekä 
niiden tehtävä toimitusketjussa. Lisäksi 
erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen 
toimintaan, jota talouden toimija 
tosiasiassa harjoittaa tuotantoprosessissa, 
sekä sen kykyyn vaikuttaa tuotteen 
turvallisuuteen. Seuraamuksia voidaan 
lisätä, jos ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaava talouden toimija on 
aiemmin syyllistynyt samanlaiseen 
rikkomukseen, ja vakavia rikkomuksia 
koskevat seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Or. it
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Tarkistus 389
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. 
Markkinavalvontaviranomaisten 
suorittaman tarkastuksen lisäksi olisi 
vaadittava myös, että puolueettomat 
kolmannet osapuolet suorittavat 
tarkastuksia sekä erityisesti, että 
ulkopuoliset tarkastuslaitokset ottavat 
näytteitä edustavasta määrästä tuotteita.

Or. de

Tarkistus 390
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Kertomuksessa 
käsitellään myös uusia ja innovatiivisia 
markkinapohjaisia ratkaisuja, joilla 
voitaisiin täydentää tehokkaasti 
markkinavalvontaviranomaisten 
toteuttamia markkinavalvontatoimia, ja 
siinä tarkastellaan muun muassa 
pakollisiin kolmansien osapuolten 
auditointijärjestelmiin ja pakolliseen 
kolmansien osapuolten toteuttamaan 
testattujen tuotteiden keräämiseen ja niitä 
koskevaan näytteenottoon liittyviä 
mahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus ehdottaa pakollisten kolmansien osapuolten 
auditointijärjestelmien käyttöä ja pakollista kolmansien osapuolten toteuttamaa 
asianomaisten tuotteiden keräämistä ja niitä koskevaa näytteenottoa. Tehokkuuden osalta on 
keskeistä varmistaa, että kolmansien osapuolten toteuttama auditointi perustuu edustavaan 
otokseen tuotteista.
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Tarkistus 391
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, energiatehokkuuden, yleisen 
turvallisuuden ja muiden yleisten etujen 
suojelun paranemisen kannalta, ja siinä 
otetaan huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Kertomuksessa 
käsitellään myös uusia ja innovatiivisia 
markkinapohjaisia ratkaisuja, joilla 
voitaisiin täydentää tehokkaasti 
markkinavalvontaviranomaisten 
toteuttamia markkinavalvontatoimia, ja 
siinä tarkastellaan muun muassa 
pakollisiin kolmansien osapuolten 
auditointijärjestelmiin ja pakolliseen 
kolmansien osapuolten toteuttamaan 
testattujen tuotteiden keräämiseen ja niitä 
koskevaan näytteenottoon liittyviä 
mahdollisuuksia.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus ehdottaa pakollisten kolmansien osapuolten 
auditointijärjestelmien käyttöä ja pakollista kolmansien osapuolten toteuttamaa 
asianomaisten tuotteiden keräämistä ja niitä koskevaa näytteenottoa. Tehokkuuden osalta on 
keskeistä varmistaa, että kolmansien osapuolten toteuttama auditointi perustuu edustavaan 
otokseen tuotteista.

Tarkistus 392
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) direktiivin 2009/48/EY 39, 40 ja 42–
45 artikla;

(q) direktiivin 2009/48/EY 40 ja 42–
45 artikla;

Or. en


