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Tarkistus 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
palveluihin. Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun varmistamiseksi 
tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava 
tuotteisiin, jotka toimitetaan kuluttajille tai 
kuluttajien saataville, mukaan luettuna 
tuotteet, joiden kanssa kuluttajat ovat 
suoraan kosketuksissa, palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä. Palvelujen 
tarjoajan kuljettamat laitteet, joilla 
kuluttajat liikkuvat tai matkustavat, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska sitä on tarkasteltava 
toimitettavan palvelun turvallisuuden 
yhteydessä.

(6) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
palveluihin. Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun varmistamiseksi 
tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava 
tuotteisiin, jotka toimitetaan kuluttajille tai 
kuluttajien saataville, mukaan luettuna 
tuotteet, joiden kanssa kuluttajat ovat 
suoraan kosketuksissa, palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 77
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka on annettu alakohtaista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jossa 
säädetään tiettyjen tuotteiden tai 
tuotekategorien turvallisuusnäkökohdista, 
käytännössä on mahdotonta antaa kaikki 
nykyiset kulutustavarat tai mahdollisesti 
kehitettävät tavarat kattavaa unionin 
lainsäädäntöä. Siksi tarvitaan edelleen 
horisontaalisia lainsäädäntöpuitteita 
puutteiden korjaamiseksi ja
kuluttajansuojan varmistamiseksi silloin, 

(7) Vaikka on annettu alakohtaista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jossa 
säädetään tiettyjen tuotteiden tai 
tuotekategorioiden
turvallisuusnäkökohdista, käytännössä on 
mahdotonta antaa kaikki nykyiset 
kulutustavarat tai mahdollisesti kehitettävät 
tavarat kattavaa unionin lainsäädäntöä. 
Siksi tarvitaan edelleen horisontaalisia 
lainsäädäntöpuitteita puutteiden 
korjaamiseksi ja erityisesti kuluttajien 
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kun sitä ei ole muuten taattu, erityisesti 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 ja 169 artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

terveyden ja turvallisuuden suojelun 
korkean tason varmistamiseksi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 ja 169 artiklan vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 78
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien kulutustavaroiden osalta 
asetuksen eri osien soveltamisala olisi 
rajattava selvästi erilleen unionin 
alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Yleistä 
tuoteturvallisuusvaatimusta ja siihen 
liittyviä säännöksiä olisi sovellettava 
kaikkiin kulutustavaroihin; sitä vastoin 
talouden toimijoille asetettuja 
velvollisuuksia ei tulisi soveltaa silloin, 
kun vastaavista velvollisuuksista on jo 
säädetty esimerkiksi kosmetiikkaa, leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevassa unionin 
alakohtaisessa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä.

(8) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien kulutustavaroiden osalta 
asetuksen soveltamisala olisi rajattava 
selvästi erilleen unionin alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Niinpä 
tätä asetusta ei tulisi soveltaa tuotteisiin, 
joihin sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
esimerkiksi kosmetiikkaa, leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevaa unionin lainsäädäntöä.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 2, 5 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
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yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 79
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti.

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti, kuten 
sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa 
ja myyntisivustot.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa olisi tehtävä selväksi, että asetusta sovelletaan myös verkkokauppaan. Vaikka 
johdanto-osan 10 kappaleessa kielletään soveltamisalan rajoittaminen tiettyyn myyntitapaan, 
ehdotuksessa ei mainita yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin johdanto-osan 7 kappaleessa 
etämyynnin rinnalla erityistapauksena mainittua sähköistä kauppaa. 

Tarkistus 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Sähköisessä kaupankäynnissä olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
markkinavalvontaviranomaisten 
vaikeuksiin toteuttaa toimia internetissä 
kaupattavien vaarallisten tuotteiden 
suhteen. Tämä on erityisen tärkeää, koska 
internetissä kaupataan yhä enemmän 
kolmansista maista peräisin olevia 
tuotteita, jotka eivät täytä eurooppalaisia 
vaatimuksia ja vaarantavat kuluttajien 
turvallisuuden ja terveyden. Näihin 
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haasteisiin vastaaminen edellyttää, että 
kehitetään asianmukaisia tapoja ja 
menetelmiä valvoa tuontituotteita. 
Tulliviranomaisia varten olisi kehitettävä 
erityismenetelmiä, ja tulliviranomaisten ja 
lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä 
olisi tehostettava. Internetissä myytävien 
tuotteiden tullitarkastuksia ja 
markkinavalvontaa olisi lisättävä, ja ne 
olisi yhdenmukaistettava.

Or. de

Tarkistus 81
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava myös 
kulutustavaroihin, jotka eivät ole 
elintarvikkeita mutta jotka muistuttavat 
elintarvikkeita ja jotka voivat erehdyttää 
kuluttajat, varsinkin lapset, pitämään niitä 
elintarvikkeina ja sen vuoksi panemaan 
suuhunsa, imeskelemään taikka nielemään 
tai vetämään henkeensä niitä, mikä saattaa
aiheuttaa esimerkiksi tukehtumisen tai 
myrkytyksen taikka ruoansulatuskanavan 
puhkeamisen tai tukkeutumisen. Tällaisia 
elintarvikkeita jäljitteleviä tuotteita on 
tähän asti säännelty sellaisia tuotteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta 
kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä 
tai turvallisuutta, 25 päivänä kesäkuuta 
1987 annetulla neuvoston direktiivillä 
87/357/ETY, joka olisi kumottava.

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava myös 
kulutustavaroihin, jotka eivät ole 
elintarvikkeita mutta jotka muistuttavat 
elintarvikkeita ja jotka voivat erehdyttää 
ihmiset, varsinkin pikkulapset, pitämään 
niitä elintarvikkeina ja sen vuoksi 
panemaan suuhunsa, imeskelemään taikka 
nielemään tai vetämään henkeensä niitä ja 
jotka voivat tällä tavoin aiheuttaa 
ruumiinvamman tai kuoleman. Tällaisia 
elintarvikkeita jäljitteleviä tuotteita on 
tähän asti säännelty sellaisia tuotteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta 
kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä 
tai turvallisuutta, 25 päivänä kesäkuuta 
1987 annetulla neuvoston direktiivillä 
87/357/ETY, joka olisi kumottava.

Or. en

Tarkistus 82
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kuluttajat eivät todennäköisesti 
käytä tuotteita, jotka on tarkoitettu 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
yksinomaan ammattilaisten käyttöön ja 
nimenomaan merkitään sellaisiksi ja 
esitellään sellaisina.

Or. en

Tarkistus 83
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tässä asetuksessa olisi 
noudatettava kosmeettisten valmisteiden 
ja niiden ainesosien 
kaupanpitämiskieltoa, etenkin 
eläinkokeilla testaamisen suhteen.

Or. en

Tarkistus 84
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 



PE516.922v03-00 8/165 AM\1003186FI.doc

FI

todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

todennäköisesti käyttävät kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa, ja 
huomioitava näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius. Arvioitaessa muita alttiimmille 
kuluttajille aiheutuvia riskejä olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valmistajan suunnittelemat 
käyttötarkoitukset, jotka kuvataan 
tuotteen turvallisuusohjeissa, sekä 
perheenjäsenten, palveluntarjoajien tai 
työnantajien vastuu ja valvonta- tai 
perehdyttämisvelvollisuudet.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Muita alttiimpien kuluttajien käsite kattaa laajan joukon tilanteita, joihin ei voida soveltaa 
tavanomaisia vastuumääräyksiä. Siksi muita alttiimmille kuluttajille aiheutuvat riskit on 
arvioitava sen mukaan, kuinka todennäköisesti he käyttävät tuotetta kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa.

Tarkistus 85
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 
todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet, koostumus ja 
ulkoasu sekä se, mitkä kuluttajaryhmät 
tuotteita todennäköisesti käyttävät, ja 
huomioitava näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

Or. it
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Perustelu

Koostumus on tärkeä tekijä arvioitaessa tuotteen turvallisuutta. 

Tarkistus 86
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 
todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet, aitous ja ulkoasu 
sekä se, mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 
todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

Or. fr

Perustelu

Aitous on kuluttajalle tae turvallisuudesta. Se antaa varmuuden tuotteen alkuperästä ja 
vaatimustenmukaisuudesta, ja siksi sen olisi aina kuuluttava tuotteen turvallisuuden 
arviointiperusteisiin.

Tarkistus 87
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tuotteiden, joihin sovelletaan 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
jossa ei säädetä olennaisista 
vaatimuksista mutta jossa tai jonka 
nojalla olisi otettava huomioon tällaisten 
tuotteiden käyttöön liittyvät terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdat, olisi oletettava 
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täyttävän yleisten 
turvallisuusvaatimuksen edellyttäen, että 
ne ovat mainitun lainsäädännön 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 88
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon niin kutsutut lapsiin vetoavat 
tuotteet, jotka muotoilultaan selvästi 
muistuttavat lelua ja todennäköisesti 
vetoavat erityisesti lapsiin, vaikkeivät 
olekaan leluja.

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa tuote voi ”vedota lapsiin”, koska aikuisten käyttämät tavarat usein kiinnostavat 
lapsia. Siksi on vaikeaa arvioida, onko tuote ”lapsiin vetoava”. Niinpä valmistajan on 
harkittava erityisiä varotoimenpiteitä vain, kun tuote selvästi muistuttaa ulkonäöltään lelua.

Tarkistus 89
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tuoteturvallisuus kattaa myös 
henkilötietojen suojan ja siihen liittyvät 
näkökohdat (esimerkiksi 
sisäänrakennettu yksityisyyden suoja).

Or. de
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Tarkistus 90
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Erityisesti lapsille tarkoitetut 
tuotteet olisi arvioitava, jotta voidaan 
selvittää niihin liittyvät vaarat ja 
määrittää asianmukaiset toimet riskien 
poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 91
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten 
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuotteen, joka on
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojeluun tähtäävän unionin alakohtaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, olisi katsottava olevan 
turvallinen tämän asetuksen mukaisesti.

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten 
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuotteet, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun tähtäävää unionin 
alakohtaista 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 5 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
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noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvollisuutensa, eli tarkistettava, että 
tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
merkitty valmistajan ja maahantuojan 
nimi, tuotemallin nimi, tuotemerkin nimi 
tai osoite, josta valmistajaan ja 
maahantuojaan saa yhteyden, ja että 
tuotteeseen on kiinnitetty valmistajan 
eränumero, sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka perusteella tuote voidaan 
tunnistaa. Jakelijan ei ole tarpeen 
tarkistaa jokaista yksittäistä tuotetta, ellei 
hän katso, että valmistaja tai 
maahantuoja on laiminlyönyt 
velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 93
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvollisuutensa, eli tarkistettava, että 
tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
merkitty valmistajan ja maahantuojan 
nimi, tuotemallin nimi, tuotemerkin nimi 
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tai osoite, josta valmistajaan ja 
maahantuojaan saa yhteyden, ja että 
tuotteeseen on kiinnitetty valmistajan 
eränumero, sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka perusteella tuote voidaan 
tunnistaa. Jakelijan ei ole tarpeen 
tarkistaa jokaista yksittäistä tuotetta, ellei 
hän katso, että valmistaja tai 
maahantuoja on laiminlyönyt 
velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 94
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvollisuutensa, eli tarkistettava, että 
tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
merkitty valmistajan ja maahantuojan 
nimi, tuotemallin nimi, tuotemerkin nimi 
tai osoite, josta valmistajaan ja 
maahantuojaan saa yhteyden, ja että 
tuotteeseen on kiinnitetty valmistajan 
eränumero, sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka perusteella tuote voidaan 
tunnistaa.

Or. en

Perustelu 

On täsmennettävä, että jakelija ei voi varmistaa tietojen totuudenmukaisuutta, vaan 
ainoastaan sen, onko ne merkitty tuotteeseen tai pakkaukseen.

Tarkistus 95
Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvollisuutensa, eli tarkistettava, että 
tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
merkitty valmistajan ja maahantuojan 
nimi, tuotemerkin nimi tai osoite, josta 
valmistajaan ja maahantuojaan saa 
yhteyden, ja että tuotteeseen on kiinnitetty 
valmistajan eränumero, sarjanumero tai 
muu tuotteen tunnistamisen 
mahdollistava merkintä, ellei tämän 
tarkistaminen ole objektiivisesti arvioiden 
mahdotonta tai aiheuta kohtuuttomia 
kustannuksia. Jakelijan ei ole tarpeen 
tarkistaa jokaista yksittäistä tuotetta, ellei 
hän arvele valmistajan tai maahantuojan 
laiminlyöneen velvollisuutensa.

Or. it

Tarkistus 96
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvollisuutensa, eli tarkistettava, että 
tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
merkitty valmistajan ja maahantuojan 
nimi, tuotemerkin nimi tai osoite, josta 
valmistajaan ja maahantuojaan saa 
yhteyden, ja että tuotteeseen on kiinnitetty 
valmistajan eränumero, sarjanumero tai 
muu tuotteen tunnistamisen 
mahdollistava merkintä, ellei tämän 
tarkistaminen ole objektiivisesti arvioiden 
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mahdotonta tai aiheuta kohtuuttomia 
kustannuksia. Jakelijan ei ole tarpeen 
tarkistaa jokaista yksittäistä tuotetta, ellei 
hän arvele valmistajan tai maahantuojan 
laiminlyöneen velvollisuutensa.

Or. it

Tarkistus 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tuotteen tunnistamisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole 
turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja
ja tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 
laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten soveltuvalla 
ja edullisella tavalla, esimerkiksi 
sähköisesti. Talouden toimijoilta olisi 
lisäksi edellytettävä, että ne kykenevät 
yksilöimään toimijat, jotka toimittivat niille 
tuotteen ja joille ne toimittivat tuotteen. 
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 

(20) Kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että 
kaikki unionin sisämarkkinoilla saatavilla 
olevat tuotteet ovat turvallisia. Tuotteen 
tunnistamisen, alkuperän merkitsemisen ja 
tuotteiden jäljitettävyyden varmistaminen 
koko toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole 
turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja 
ja tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 
laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten soveltuvalla 
tavalla, esimerkiksi sähköisesti. Komission 
olisi tarvittavan luottamuksellisuuden 
huomioon ottaen perustettava julkinen 
tuoteturvallisuustietokanta, jotta eri 
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annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY sovelletaan 
tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn.

maissa voidaan lisätä tietoisuutta 
sisämarkkinoilla olevista vaarallisista 
tuotteista. Komission olisi asetettava 
kaikki merkitykselliset tiedot 
kuluttajansuojajärjestöjen, muiden 
asiantuntijoiden ja kansallisten 
viranomaisten saataville. Talouden 
toimijoilta olisi lisäksi edellytettävä, että ne 
kykenevät yksilöimään toimijat, jotka 
toimittivat niille tuotteen ja joille ne 
toimittivat tuotteen. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
95/46/EY sovelletaan tämän asetuksen 
mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Or. de

Tarkistus 98
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tuotteen tunnistamisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole 
turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja 
ja tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 

(20) Tuotteen tunnistamisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole 
turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja 
tai tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 
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laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten soveltuvalla 
ja edullisella tavalla, esimerkiksi 
sähköisesti. Talouden toimijoilta olisi 
lisäksi edellytettävä, että ne kykenevät 
yksilöimään toimijat, jotka toimittivat niille 
tuotteen ja joille ne toimittivat tuotteen. 
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY sovelletaan 
tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn.

laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten soveltuvalla 
ja edullisella tavalla, esimerkiksi 
sähköisesti. Talouden toimijoilta olisi 
lisäksi edellytettävä, että ne kykenevät 
yksilöimään toimijat, jotka toimittivat niille 
tuotteen ja joille ne toimittivat tuotteen. 
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY sovelletaan 
tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 8 ja 10 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Jos unionin ulkopuolisen valmistajan nimi ja osoite on merkittävä tuontituotteeseen, 
maahantuojan kilpailijat ja yritysasiakkaat saavat nämä tiedot tietoonsa. Seurauksena on, 
että ne voivat vastaisuudessa sivuuttaa kyseisen maahantuottajan ja tehdä hankinnat suoraan 
unionin ulkopuoliselta valmistajalta. Tämä saisi pk-yritykset luopumaan tuontitoiminnasta ja 
vääristäisi huomattavasti kilpailua. Siksi ehdotetaan, että nämä tiedot sisällytetään tekniseen 
asiakirjaan.

Tarkistus 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 

Poistetaan.
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varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan 
jäljittämisessä, ja sen ansiosta voidaan 
olla yhteydessä alkuperämaan 
viranomaisiin kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan kahden- tai 
monenvälisen yhteistyön puitteissa 
asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Tuotteen alkuperän merkitseminen jäljitettävyyden vuoksi on turhaa ja epäsuhtaista. Se ei tuo 
lisähyötyä kuluttajalle, koska valmistajan nimi ja osoite on joka tapauksessa ilmoitettava.

Tarkistus 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan 
jäljittämisessä, ja sen ansiosta voidaan 
olla yhteydessä alkuperämaan 
viranomaisiin kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan kahden- tai 
monenvälisen yhteistyön puitteissa 

Poistetaan.



AM\1003186FI.doc 19/165 PE516.922v03-00

FI

asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 7 artiklaa koskeva tarkistus.)

Perustelu 

Vaatimusta ilmoittaa kulutustuotteiden alkuperä ei ole käsitelty vaikutustenarvioinnissa, eikä
se sisälly uuteen lainsäädäntökehykseen. Se ei parantaisi kuluttajien turvallisuutta tai 
tuotteiden jäljitettävyyttä, jotka varmistetaan jo muilla tavoin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä ja yleisessä tuoteturvallisuusasetuksessa. Se myös johtaisi 
harhaan sellaisten tuotteiden kuluttajia, jotka ovat monimutkaisen maailmanlaajuisen 
toimitusketjun tulosta. Lopuksi sen täytäntöönpano tulisi kalliiksi talouden toimijoille ja 
viranomaisille.

Tarkistus 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan 
jäljittämisessä, ja sen ansiosta voidaan 
olla yhteydessä alkuperämaan 
viranomaisiin kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan kahden- tai 
monenvälisen yhteistyön puitteissa 
asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Pakollinen alkuperämerkintä ei lisää tuoteturvallisuutta. Jo nyt tuotteeseen on merkittävä 
valmistajan osoite ja tunnusnumero, joiden perusteella se voidaan jäljittää. 
Tuoteturvallisuuden kytkeminen tullikoodeksin määräyksiin aiheuttaisi huomattavia 
kustannuksia ja olisi aikaa vievää asianomaisille yrityksille.

Tarkistus 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan 
jäljittämisessä, ja sen ansiosta voidaan 
olla yhteydessä alkuperämaan 
viranomaisiin kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan kahden- tai 
monenvälisen yhteistyön puitteissa 
asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

(21) On erittäin tärkeää ja tarpeellista 
varmistaa tuotteen jäljitettävyys koko 
elinkaaren ajan ja käyttää tätä varten 
alkuperämaan ja tuotteesta vastuussa 
olevan valmistajan määrittämisen 
mahdollistavia merkintöjä. Nämä 
toimenpiteet eivät kuitenkaan saisi 
aiheuttaa suhteetonta hallinnollista 
taakkaa. Tuotteen alkuperän 
merkitseminen täydentää jäljitettävyyttä 
koskevaa perusvaatimusta, jossa 
edellytetään valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. 
Alkuperämerkintä voi samalla auttaa 
kuluttajia saamaan tietoa tuotteen 
sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä 
ja sen yleisestä turvallisuudesta ja 
laadusta. Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi. Komission olisi siksi 
aktiivisemmin koordinoitava Euroopan 
markkinavalvontaviranomaisten, 
tulliviranomaisten ja jäsenvaltioiden sekä 
kolmansien maiden muiden 
toimivaltaisten viranomaisten toimia.

Or. de
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Tarkistus 104
Gino Trematerra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Materiaalien 
hankintaa ja käsittelyä koskevien 
nykyaikaisten liiketoimintaprosessien 
luonteen vuoksi lopputuotteen 
alkuperämaan merkitseminen ei riitä 
takaamaan, että kuluttaja saa täydelliset 
ja oikeat tiedot tuotteen todellisesta 
alkuperästä. Antamalla tiedot 
valmistusmateriaalien alkuperämaasta 
varmistetaan, että kuluttajan oikeutta 
tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä 
kunnioitetaan. Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
on ainoa keino varmistaa, että kuluttajat 
saavat tarkkaa tietoa tuotteen todellisesta 
alkuperästä.
Vaikka talouden toimijat noudattaisivat 
vaatimusta yksilöidä valmistaja, se ei 
välttämättä yksin mahdollista 
valmistuspaikan määrittämistä ja saattaa 
johtaa kuluttajia harhaan.
Alkuperämerkinnän olisikin oltava 
selvästi nähtävissä, jotta kuluttajat voivat 
tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja 
ottaa huomioon lisätiedot eri 
valmistusvaiheista taikka tiukkojen 
laatuvaatimusten, sosiaalisten normien tai 
ympäristömääräysten noudattamisesta.

Or. it

Tarkistus 106
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
menettelyistä, joita sovelletaan tätä asetusta 
tukevien eurooppalaisten standardien 
pyytämiseen ja standardeja koskevien 
virallisten vastalauseiden esittämiseen, ja 
ne olisi yhdenmukaistettava asetuksen 
(EU) N:o 1025/2012 kanssa. 
Eurooppalaisten standardointikysymysten 
yleisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisia standardeja 
koskevat pyynnöt tai niitä koskevat 
vastalauseet olisi saatettava edellä 
mainitussa asetuksessa perustetun 
komitean käsiteltäväksi sen jälkeen, kun on 
asianmukaisesti kuultu kulutustavaroiden 

(24) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
menettelyistä, joita sovelletaan tätä asetusta 
tukevien eurooppalaisten standardien 
pyytämiseen ja standardeja koskevien 
virallisten vastalauseiden esittämiseen, ja 
ne olisi yhdenmukaistettava asetuksen 
(EU) N:o 1025/2012 kanssa. 
Eurooppalaisten standardointikysymysten 
yleisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisia standardeja 
koskevat pyynnöt tai niitä koskevat 
vastalauseet olisi saatettava edellä 
mainitussa asetuksessa perustetun 
komitean käsiteltäväksi sen jälkeen, kun on 
asianmukaisesti kuultu kulutustavaroiden 
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turvallisuuden asiantuntijoita 
jäsenvaltioissa.

turvallisuuden asiantuntijoita 
jäsenvaltioissa ja asiaankuuluvia 
sidosryhmiä.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 16 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Komission olisi otettava sidosryhmien näkemykset soveltuvin osin huomioon, kun se 
määrittelee uusien eurooppalaisten turvallisuusnormien sisältöä, jotta kyseiset normit olisivat 
relevantteja, oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Tarkistus 107
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin 
kyseessä on vapauttaminen 
velvollisuudesta ilmoittaa riskin 
aiheuttavista tuotteista 
markkinavalvontaviranomaisille, 
jäljitysjärjestelmään liittyvän tietovälineen 
tyyppi ja sen sijainti tuotteessa, 
eurooppalaisille 
standardointiorganisaatioille toimitetut 
standardointipyynnöt sekä eurooppalaisiin 
standardeihin kohdistuvat virallisia 
vastalauseita koskevat päätökset. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(27) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin 
kyseessä on vapauttaminen 
velvollisuudesta ilmoittaa riskin 
aiheuttavista tuotteista 
markkinavalvontaviranomaisille, 
jäljitysjärjestelmään liittyvän tietovälineen 
tyyppi ja sen sijainti tuotteessa sekä 
eurooppalaisiin standardeihin kohdistuvat 
virallisia vastalauseita koskevat päätökset. 
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en
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(Ks. saman esittäjän 16 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Kulutustuotteita koskevien, 4 artiklaan perustuvien uusien eurooppalaisten 
turvallisuusnormien olisi katsottava täydentävän perusasetusta, koska niillä lisätään siihen 
muita kuin keskeisiä osia SEUT:n 290 artiklan mukaisesti. Koska 4 artikla on sisällöltään 
hyvin yleinen, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava vastustaa uusia normeja 
koskevien valtuuksien siirtämistä komissiolle ja peruuttaa niiden siirtäminen. Siksi valtuudet 
on hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 108
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden korkean tason 
säilyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat sellaisia tuotteita, joihin ei niihin 
liittyvän riskin vähäisyyden takia tarvitse 
merkitä valmistajan ja maahantuojan 
nimeä ja osoitetta, sekä sellaisten 
tuotteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä, 
joista mahdollisesti koituu vakava riski 
terveydelle ja turvallisuudelle. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu 

Tuotteita ja talouden toimijoita koskevat merkinnät ja tuotteiden jäljitettävyys ovat 
ratkaisevan tärkeitä. Jotta voidaan varmistaa markkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuus, 
on säädettävä selkeistä merkinnöistä ja yksittäisten toimijoiden velvollisuuksien ja roolien 
määrittelystä.

Tarkistus 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden korkean tason 
säilyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat sellaisia tuotteita, joihin ei niihin 
liittyvän riskin vähäisyyden takia tarvitse 
merkitä valmistajan ja maahantuojan 
nimeä ja osoitetta, sekä sellaisten 
tuotteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä, 
joista mahdollisesti koituu vakava riski 
terveydelle ja turvallisuudelle. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 110
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden korkean tason 
säilyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, jotka koskevat sellaisia tuotteita, 
joihin ei niihin liittyvän riskin vähäisyyden 
takia tarvitse merkitä valmistajan ja 
maahantuojan nimeä ja osoitetta, sekä 
sellaisten tuotteiden tunnistamista ja 
jäljitettävyyttä, joista mahdollisesti koituu 
vakava riski terveydelle ja turvallisuudelle. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(29) Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden korkean tason 
säilyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, jotka koskevat sellaisia tuotteita, 
joihin ei niihin liittyvän riskin vähäisyyden 
takia tarvitse merkitä valmistajan ja 
maahantuojan nimeä ja osoitetta, sekä 
sellaisten tuotteiden tunnistamista ja 
jäljitettävyyttä, joista mahdollisesti koituu 
vakava riski terveydelle ja turvallisuudelle. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, ja kuulee etenkin 
kuluttajansuojajärjestöjä. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 111
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoite

Or. en

Tarkistus 112
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta.

Tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta ja turvata samalla kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden suojelun sekä 
kuluttajansuojan korkea taso.
Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään asetuksen tavoite kytkemällä se läheisesti SEUT:n 
114 artiklaan.

Tarkistus 113
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta.

Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta, ja sen pääasiallisena 
tarkoituksena on varmistaa, että 
markkinoilla saatavilla olevat tuotteet 
ovat turvallisia kuluttajille..

Or. es

Tarkistus 114
Raffaele Baldassarre
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi heille tarkoitettukaan;

(b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi heille suoraan tarkoitettukaan;
kuluttajat eivät todennäköisesti käytä 
tuotteita, jos ne on tarkoitettu kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa yksinomaan 
ammattilaisten käyttöön ja nimenomaan 
merkitään sellaisiksi ja esitellään 
sellaisina;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella turvataan kaivattu oikeusvarmuus ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden 
valmistajille, jotka ovat selvästi ilmoittaneet tuotteen turva- ja käyttöohjeissa sen olevan 
tarkoitettu vain ammattilaisille ja tietyissä olosuhteissa käytettäväksi (esimerkiksi kun 
käyttäjä on koulutuksen saanut aikuinen tai kun työnantaja valvoo käyttöä). Tällaisiin 
tapauksiin voivat lukeutua esimerkiksi ammattikäyttöön tarkoitetut työkalut tai 
asennusvälineet, joita ei ollut tarkoitettu vähittäismyyntiin harrastelijoille tai joiden myynnin 
edellytyksenä valmistaja vaatii esittelyä.

Tarkistus 115
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi heille tarkoitettukaan;

(b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi markkinoille saatettaessa kuluttajille
tarkoitettukaan;

Or. de
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Perustelu

Tarkistus liittyy erityisesti saksankieliseen käännökseen: sanamuodosta olisi käytävä 
selvemmin ilmi, että ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoituksena on vain 
varmistaa, että tuotteet, joita myös kuluttajat kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
käyttävät, kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Tässä ei ole tarkoitus säännellä tapauksia, 
joissa kuluttajat käyttävät tuotteita virheellisesti.

Tarkistus 116
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteet, joille kuluttajat ovat alttiina 
heille tarjottujen palvelujen yhteydessä.

(c) tuotteet, jotka kuluttaja saa tarjotun 
palvelun yhteydessä riippumatta siitä, 
käyttääkö hän tuotetta itse.

Or. en

Tarkistus 117
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
jotka asetetaan saataville markkinoilla 
sellaisina, että ne vaativat korjausta tai 
kunnostamista ennen käyttöä.

2. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
jotka asetetaan saataville markkinoilla 
sellaisina, että ne vaativat korjausta tai 
kunnostamista ennen käyttöä, eikä 
käytettyihin tuotteisiin, jotka on alun 
perin saatettu markkinoille ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa.

Or. en

Perustelu

On vältettävä asetuksen takautuva soveltamista käytettyihin tuotteisiin.
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Tarkistus 118
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ihmisille ja eläimille tarkoitettujen
lääkkeisiin;

(a) ihmisille ja eläimille tarkoitettuihin
lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin;

Or. en

Tarkistus 119
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa 
oleviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin 
silloin, kun tällaisiin tuotteisiin liittyvät 
riskit kuuluvat asetuksen 
(EY) N:o 1935/2004 tai unionin muun 
elintarvikelainsäädännön 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska näihin tuotteisiin sovelletaan yhdenmukaistamisasetusta ((EY) N:o 1935/2004), olisi 
johdonmukaisempaa sisällyttää ne 2 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuten muut tuotteet, 
joihin sovelletaan ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi annettuja erityisiä 
yhdenmukaistettuja vaatimuksia. Näiden tuotteiden jättäminen kokonaan asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle merkitsisi käytännössä toimijoiden vapauttamista 
velvollisuudesta antaa tietoa muun muassa tuotteen alkuperästä.

Tarkistus 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) lääkinnällisistä laitteista annetussa 
direktiivissä 93/42/ETY, aktiivisista 
implantoitavista lääkinnällisistä laitteista 
annetussa direktiivissä 90/385/ETY ja in 
vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista annetussa 
direktiivissä 98/79/EY tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin;

Or. de

Perustelu

Viittaukset nykyään vielä voimassa oleviin direktiiveihin olisi ajantasaistettava kahden 
säädösehdotuksen perusteella: käsiteltävänä ja vielä hyväksymättä oleva ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista.

Tarkistus 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) 9 päivänä maaliskuuta 2011 
annetussa asetuksessa (EU) N:o 305/2011 
tarkoitettuihin rakennustuotteisiin;

Or. de

Perustelu

Ei ole tarpeen muuttaa rakennustuotteisiin sovellettavia sääntöjä. Rakennustuotteita varten 
on asianmukaiset säännökset.
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Tarkistus 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) palvelujen tarjoajan kuljettamiin 
laitteisiin, joilla kuluttajat liikkuvat tai 
matkustavat palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 123
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) rakennustuotteisiin, joista säädetään 
maaliskuussa 2011 annetussa asetuksessa 
(EU) N:o 305/2011.

Or. en

Tarkistus 124
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

4. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
joihin sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

Or. en
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(Ks. saman esittäjän 5 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 125
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
säädettyjä vaatimuksia taikka 
lainsäädäntöä, jossa säädetään tai jonka 
nojalla voidaan säätää kyseisiin 
tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia, 
joiden tarkoituksena on suojella ihmisten 
terveyttä ja turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 126
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 

4. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
joihin sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
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turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Asetuksen yhtenä tavoitteena on yksinkertaistaminen. Tavoitetta ei saavuteta, jos uudessa 
ehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joista on jo säädetty voimassa olevassa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä, joka sisältää yksityiskohtaisempia 
tuoteturvallisuusvaatimuksia. Komission toimintamalli aiheuttaa sekaannusta siitä, mitä 
määräyksiä sovelletaan, ja lisää siten yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus 127
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

4. Tämän asetuksen III luvun säännöksiä
ei sovelleta tuotteisiin, joihin sovelletaan 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseksi tarkoitettuja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädettyjä vaatimuksia, ja tämän 
asetuksen II luvun säännöksiä 
sovelletaan täydentävästi näkökohtiin, 
joista ei säädetä mainitussa 
lainsäädännössä.

Or. es

Perustelu

Molemmat ehdotukset (yhteinen tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvonta-asetus)
saatetaan linjaan asetuksen 765/08 ja päätöksen 768/08 kanssa. Markkinavalvontasäännökset 
ollaan kokoamassa yhdeksi säädökseksi, ja taloudellisten toimijoiden 
vähimmäisvelvollisuudet olisi samalla tavoin määriteltävä yhdessä lainsäädäntötekstissä. 
Tämä tekee markkinavalvontaviranomaisten työstä helpompaa ja siedettävämpää. Useampaa 
erityisdirektiiviä ollaan muuttamassa, ja jos tuotteen luonne edellyttää täydentävää ja 
tarkempaa erittelyä, siitä säädetään niiden säännöksissä. 
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Tarkistus 128
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huolto-, perehdytys- ja valvontatarpeet
huomioon ottaen ei aiheuta riskiä tai 
aiheuttaa tuotteen käyttöön nähden 
sellaisen mahdollisimman vähäisen riskin, 
jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja joka 
takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

Or. en

Perustelu

Tuotteen turvallisuutta arvioitaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon perheenjäsenten, 
palveluntarjoajien tai työnantajien vastuu ja valvonta- tai perehdyttämisvelvollisuudet.

Tarkistus 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka on aito ja joka 
tavanomaisissa tai kohtuudella 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa käyttöönotto, 
asennus ja huoltotarpeet huomioon ottaen 
ei aiheuta riskiä tai aiheuttaa tuotteen 
käyttöön nähden sellaisen mahdollisimman 
vähäisen riskin, jota voidaan pitää 
hyväksyttävänä ja joka takaa korkean 
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turvallisuuden ja terveyden osalta; suojelun tason ihmisten turvallisuuden ja 
terveyden osalta;

Or. de

Perustelu

Väärennetyt tuotteet voivat aiheuttaa merkittäviä terveys- ja turvallisuusriskejä, joten 
turvallisen tuotteen määritelmässä olisi viitattava tuotteen aitouteen.

Tarkistus 130
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista aitoa 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaisen mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

Or. fr

Perustelu

Aitous on kuluttajalle tae turvallisuudesta. Se antaa varmuuden tuotteen alkuperästä ja 
vaatimustenmukaisuudesta, ja siksi sen olisi aina kuuluttava tuotteen turvallisuuden 
arviointiperusteisiin.

Tarkistus 131
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka on terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten osalta unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen. Jos tällaista lainsäädäntöä ei 
ole, turvallisella tuotteella tarkoitetaan 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön
nähden sellaisen mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

Or. en

Perustelu

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; 
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: 
“putting into service, installation and maintenance”.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 132
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’tuotemallilla’ tuotteita, joita 
pidetään omanlaisinaan, joilla on 
identtisiä tai samankaltaisia olennaisia 
ominaisuuksia ja joiden mahdolliset erot 
eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen, 
ellei valmistaja tai maahantuoja toisin 
osoita;

Or. en

Perustelu

Mallin käsite on markkinavalvontaviranomaisten työn kulmakivi. Testaus ja valvonta 
suoritetaan malleilla. Monilla markkinatoimijoilla joko ei ole yksilöityjä malleja tai niillä on 
paljon malleja itse asiassa samankaltaisille tuotteille, mikä haittaa 
markkinavalvontaviranomaisten työtä ja estää heitä suorittamasta tarkastuksia, koska niihin 
vaadittaisiin näissä olosuhteissa huomattavasti enemmän voimavaroja.

Tarkistus 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’tuotemallilla’ tuotteita, joita 
pidetään omanlaisinaan, vaikka niillä on
identtisiä tai samankaltaisia olennaisia 
ominaisuuksia, ja joiden mahdolliset erot 
eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen, 
ellei valmistaja tai maahantuoja toisin 
osoita;

Or. en

Tarkistus 134
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)



PE516.922v03-00 40/165 AM\1003186FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’vaarallisella tuotteella’ tuotetta, 
joka ei vastaa 1 kohdan määritelmää 
turvallisesta tuotteesta;

Or. en

Tarkistus 135
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’tuotemallilla’ tuotteita, joita 
pidetään omanlaisinaan, joiden 
olennaiset ominaisuudet ovat identtisiä tai 
samankaltaisia ja joiden mahdolliset 
keskinäiset erot eivät vaikuta tuotteen 
turvallisuuteen, ellei valmistaja tai 
maahantuoja toisin osoita; 

Or. it

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että jakelija ei voi varmistaa tietojen totuudenmukaisuutta, vaan 
ainoastaan sen, onko ne merkitty tuotteeseen tai pakkaukseen.

Tarkistus 136
Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

(1 b) ’tuotemallilla’ tuotteita, joita 
pidetään omanlaisinaan, joilla on 
identtisiä tai samankaltaisia olennaisia 
ominaisuuksia ja joiden mahdolliset erot 
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eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen, 
ellei valmistaja tai maahantuoja toisin 
osoita;

Or. en

Tarkistus 137
Josef Weidenholzer

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 markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta; tähän luetaan myös 
kaikki etämyynnin muodot;

Or. de

Tarkistus 138
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) ’markkinoille saattamisella’ tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
unionin markkinoilla; tähän luetaan myös 
kaikki etämyynnin muodot;

Or. de

Tarkistus 139
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’vakavan vaaran aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka aiheuttaa 
vakavan vaaran, joka edellyttää nopeita 
toimenpiteitä ja seurantaa, mukaan 
lukien tapaukset, joissa vaikutukset eivät 
välttämättä ilmene välittömästi; tuotteen, 
joka ei täytä 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
määriteltyä olennaista vaatimusta tai 
komission standardointiorganisaatiolle 
antamassa toimeksiannossa määriteltyä 
yleistä turvallisuusvaatimusta, on 
katsottava aiheuttavan vakavan vaaran;

Or. en

Tarkistus 140
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(13 b) ’tuotemallilla’ tuotteita, joita 
pidetään omanlaisinaan ja joilla on 
identtisiä tai samankaltaisia olennaisia 
ominaisuuksia. Niiden mahdolliset erot 
eivät saa vaikuttaa tuotteen 
turvallisuuteen;

Or. en

Perustelu

Testaus ja valvonta suoritetaan malleilla. Monilla markkinatoimijoilla joko ei ole yksilöityjä 
malleja tai niillä on paljon malleja itse asiassa samankaltaisille tuotteille, mikä haittaa 
markkinavalvontaviranomaisten työtä ja estää heitä suorittamasta tarkastuksia, koska niihin 
vaadittaisiin näissä olosuhteissa huomattavasti enemmän voimavaroja.
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Tarkistus 141
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ mitä 
tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 
pitämisen ehtoja;

(16) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ mitä 
tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 
pitämisen ehtoja. Siinä määritellään 
olennaiset vaatimukset, jotka tuotteen on 
täytettävä, jotta se voidaan saattaa 
unionin markkinoille;

Or. en

Tarkistus 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) ’muita alttiimmilla kuluttajilla’ 
henkilöitä, joilla on vaikeuksia saada ja 
ymmärtää kuluttajille tarkoitettuja 
merkityksellisiä tietoja tai jotka henkisen, 
fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen 
tai ikänsä vuoksi ovat alttiimpia 
turvallisuusriskille ja tarvitsevat siksi 
erityistä suojelua.

Or. en

Tarkistus 143
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa tuotteen katsotaan 
olevan 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen
silloin, kun se

Tässä asetuksessa tuotteen katsotaan 
olevan turvallinen silloin, kun se

Or. en

Tarkistus 144
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riskien osalta, jotka on 
katettu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi säädetyillä 
vaatimuksilla, on kyseisten vaatimusten 
mukainen;

Poistetaan.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 2 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 145
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riskien osalta, jotka on katettu 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi säädetyillä 
vaatimuksilla, on kyseisten vaatimusten 
mukainen;

(a) sellaisten riskien osalta, jotka on katettu 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseksi, on unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen avulla säädettyjen vaatimusten 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 146
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten riskien osalta, joita ei kateta 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla a alakohdan mukaisesti, vaan
eurooppalaisilla standardeilla, on asiaa 
koskevien eurooppalaisten standardien tai 
niiden osien mukainen, joiden viitetiedot 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä 16 ja 17 artiklan mukaisesti;

(b) sellaisten riskien osalta, jotka on 
katettu eurooppalaisilla standardeilla, on 
asiaa koskevien eurooppalaisten 
standardien tai niiden osien mukainen, 
joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 16 ja 
17 artiklan mukaisesti;

Or. en

(Ks. saman esittäjän 2 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.
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Tarkistus 147
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten riskien osalta, joita ei kateta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla a alakohdan mukaisesti, 
vaan eurooppalaisilla standardeilla, on 
asiaa koskevien eurooppalaisten 
standardien tai niiden osien mukainen, 
joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 16 ja 
17 artiklan mukaisesti;

(b) sellaisten riskien osalta, joita ei kateta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla a alakohdan mukaisesti, 
vaan eurooppalaisilla standardeilla, on 
asiaa koskevien eurooppalaisten 
standardien tai niiden osien mukainen, 
joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 16 ja 
17 artiklan mukaisesti, ja kun se täyttää 
tarvittaessa sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä säädetyt terveyttä ja 
turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, 
jossa tuote asetetaan saataville 
markkinoilla;

Or. fr

Perustelu

Joissain tapauksissa tuotetta, joka on asiaa koskevien eurooppalaisten standardien tai niiden 
osien mukainen, ei voida pitää turvallisena, ellei se täytä myös perussopimuksen mukaisesti 
annettuja kansallisia turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus 148
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla a alakohdan mukaisesti 
säädetyillä vaatimuksilla tai b alakohdassa 
tarkoitetuilla eurooppalaisilla 
standardeilla, vaan ne katetaan 

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta 
b alakohdassa tarkoitetuissa 
eurooppalaisissa standardeissa tai niiden 
mukaisesti vahvistetuilla vaatimuksilla, 
vaan ne katetaan jäsenvaltion, jossa tuote 
on asetettu saataville markkinoilla, 
lainsäädännössä säädetyillä terveyttä ja 
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jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, lainsäädännössä 
säädetyillä terveyttä ja turvallisuutta 
koskevilla vaatimuksilla, on tällaisten 
kansallisten vaatimusten mukainen.

turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla, on 
tällaisten kansallisten vaatimusten 
mukainen.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 2 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi asetusta ei pidä soveltaa yhdenmukaistettuihin tavaroihin, 
koska I luvun pääsisältö katetaan jo yhdenmukaistamislainsäädännössä. 
Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin kulutustavaroihin sovellettavan 
lainsäädännön selkeä erottaminen toisistaan tekisi tuotteita koskevien sääntöjen 
noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja niiden noudattamisen valvonnasta 
yksinkertaisempaa markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 149
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla a alakohdan mukaisesti 
säädetyillä vaatimuksilla tai b alakohdassa 
tarkoitetuilla eurooppalaisilla standardeilla, 
vaan ne katetaan jäsenvaltion, jossa tuote 
on asetettu saataville markkinoilla, 
lainsäädännössä säädetyillä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla, on 
tällaisten kansallisten vaatimusten
mukainen.

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla a alakohdan mukaisesti 
säädetyillä vaatimuksilla tai b alakohdassa 
tarkoitetuilla eurooppalaisilla standardeilla, 
vaan ne katetaan jäsenvaltion, jossa tuote 
on asetettu saataville markkinoilla, 
lainsäädännössä säädetyillä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla, on 
tällaisten kansallisten sääntöjen mukainen, 
edellyttäen että nämä säännöt ovat 
unionin oikeuden mukaisia.

Or. en

Tarkistus 150
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimijan, joka saattaa markkinoille 
tuotteen, jota ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetut tapaukset eivät kata, on 
pyynnöstä esitettävä 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
kaikille talouden toimijoille, joille tuotetta 
jaetaan, näyttö tuotteen turvallisuudesta. 
Jos tätä vaatimusta ei noudateta, tuote 
poistetaan markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Kuten yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä jo säädetään, sellaisten tuotteiden tapauksessa, 
jotka eivät täytä yhdenmukaistettua standardia taikka kansallisen tai yhdenmukaistetun 
lainsäädännön määräyksiä, todistustaakan olisi itse asiassa oltava talouden toimijoilla. On 
erittäin tärkeää selkiyttää tämän periaatteen seurauksia tässä asetuksessa etenkin, kun 
markkinavalvontaviranomaisilla on näinä aikoina vaikeuksia löytää tarvittavat voimavarat 
työnsä asianmukaiseksi suorittamiseksi.

Tarkistus 151
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuusolettama ei vapauta 
markkinavalvontaviranomaisia 
velvollisuudesta toteuttaa toimia 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
mukaisesti, kun saadaan uutta näyttöä 
vaatimukset täyttävän tai niiden mukaisen 
tuotteen aiheuttamasta vaarasta. 

Or. es
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Tarkistus 152
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Tuotteen turvallisuutta arvioitaessa on 
aina otettava huomioon ennalta 
varautumisen periaate.

Or. es

Tarkistus 153
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan 
a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
puuttuessa tuotteen turvallisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 
perusteet:

Poistetaan.

(a) tuotteen ominaisuudet, mukaan 
luettuina sen koostumus ja pakkaus sekä 
kokoamis- ja mahdolliset asennus- ja 
huolto-ohjeet;
(b) sen vaikutus muihin tuotteisiin, jos on 
kohtuullisen todennäköistä, että sitä 
käytetään yhdessä muiden tuotteiden 
kanssa;
(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
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käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot;
(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti 
muita alttiimmat kuluttajat;
(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, 
kun tuote, joka ei ole elintarvike, 
muistuttaa elintarviketta ja jota voidaan 
helposti erehtyä pitämään elintarvikkeena 
erityisesti sen muodon, hajun, värin, 
ulkomuodon, pakkauksen, 
tuotemerkintöjen, tilavuuden, koon tai sen 
muiden ominaisuuksien vuoksi.
Se, että tuotteen turvallisuutta on 
mahdollista parantaa tai että saatavilla on 
riskiltään vähäisempiä tuotteita, ei ole 
peruste, jonka mukaan voitaisiin katsoa, 
että kyseinen tuote ei ole turvallinen.

Or. en

(Ks. direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 3 kohta.)

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jolla arvioidaan, täyttääkö kulutustavara turvallisuusvaatimuksen, olisi 
säilytettävä, koska se on toiminut hyvin. Oikeusvarmuutta voidaan lisätä sisällyttämällä 
siihen uusia tekijöitä, mutta vain valinnaisina, koska ne saattavat aiheuttaa sekaannusta 
talouden toimijoille ja valvontaviranomaisille. Tätä varten 6 artiklan 1 ja 2 kohdan 
järjestystä olisi muutettava ja uudessa 2 kohdassa olisi käytettävä ehtoa ilmaisevaa 
verbimuotoa.

Tarkistus 154
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten standardien tai sen 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
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saataville markkinoilla, lainsäädännössä 
säädettyjen terveyttä ja turvallisuutta 
koskevien vaatimusten puuttuessa 
tuotteen yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisuutta arvioitaessa otetaan 
soveltuvin osin huomioon erityisesti 
seuraavat perusteet:
(a) vapaaehtoiset kansalliset standardit, 
joilla muut kuin 5 artiklan b alakohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat eurooppalaiset 
standardit saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;
(b) siinä jäsenvaltiossa laaditut standardit, 
jossa tuotetta pidetään kaupan;
(c) komission suositukset, jotka sisältävät 
tuoteturvallisuuden arviointia koskevia 
ohjeita;
(d) kyseisellä alalla noudatetut 
tuoteturvallisuutta koskevat 
käytännesäännöt;
(e) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka.

Or. en

(Ks. direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 3 kohta sekä saman esittäjän 6 artiklan 1 kohtaa, 
6 artiklan 2 kohtaa, 2 ja 5 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jolla arvioidaan, täyttääkö kulutustavara turvallisuusvaatimuksen, olisi 
säilytettävä, koska se on toiminut hyvin. Oikeusvarmuutta voidaan lisätä sisällyttämällä 
siihen uusia tekijöitä, mutta vain valinnaisina, koska ne saattavat aiheuttaa sekaannusta 
talouden toimijoille ja valvontaviranomaisille. Tätä varten 6 artiklan 1 ja 2 kohdan 
järjestystä olisi muutettava ja uudessa 2 kohdassa olisi käytettävä ehtoa ilmaisevaa 
verbimuotoa.

Tarkistus 155
Josef Weidenholzer

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

Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan 
a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
puuttuessa tuotteen turvallisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 
perusteet:

Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
puuttuessa tuotteen turvallisuus 
arvioidaan ennen markkinoilla saataville 
asettamista seuraavin perustein:

Or. de

Tarkistus 156
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
puuttuessa tuotteen turvallisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 
perusteet:

Tuotteen turvallisuutta arvioitaessa on 
otettava huomioon seuraavat perusteet, 
elleivät ne sisälly 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön, 
eurooppalaisiin standardeihin tai sen
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, lainsäädännössä 
säädettyihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin vaatimuksiin:

Or. es

Perustelu

Kaikki a–e alakohtaan sisältyvät perusteet ovat yleisluonteisia, ja ne on otettava huomioon 
tuotteen riskejä arvioitaessa, vaikka kaikki niistä eivät sisälly unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön erityissäännöksiin. Sen vuoksi ehdotetaan, että näitä vaatimuksia olisi 
sovellettava kaikkiin, myös yhdenmukaistamattomiin, tuotteisiin. Erityisesti olisi sovellettava 
e alakohtaa, joka perustuu kumottavaan direktiiviin 87/357/ETY sisältyvään kaikkia tuotteita 
koskevaan yleiseen säännökseen.
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Tarkistus 157
Josef Weidenholzer

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien talouden toimijoiden olisi 
otettava nämä perusteet huomioon 
tuotanto- ja arvonketjun alusta loppuun 
asti.

Or. de

Tarkistus 158
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tuotteen ominaisuudet, mukaan 
luettuina sen koostumus ja pakkaus sekä 
kokoamis- ja mahdolliset asennus- ja 
huolto-ohjeet;

(a) tuotteen ominaisuudet, mukaan 
luettuina sen aitous, koostumus ja pakkaus 
sekä kokoamis- ja mahdolliset asennus- ja 
huolto-ohjeet;

Or. fr

Perustelu

Aitous on kuluttajalle tae turvallisuudesta. Se antaa varmuuden tuotteen alkuperästä ja 
vaatimustenmukaisuudesta, ja siksi sen olisi aina kuuluttava tuotteen turvallisuuden 
arviointiperusteisiin.

Tarkistus 159
Lara Comi

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

(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot;

(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot, jotka voidaan esittää myös 
pelkästään kuvina tai kaavioina;

Or. it

Tarkistus 160
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot;

(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot, jotka voidaan esittää myös 
pelkästään kuvina tai kaavioina;

Or. it

Tarkistus 161
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat, jotka kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät tuotetta;

Or. en
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(Ks. saman esittäjän johdanto-osan 13 kappaletta ja 16 artiklan 2 a kohtaa koskevat 
tarkistukset.)

Perustelu

Muita alttiimpien kuluttajien käsite kattaa laajan joukon tilanteita, joihin ei voida soveltaa 
tavanomaisia vastuumääräyksiä. Siksi muita alttiimmille kuluttajille aiheutuvat riskit on 
arvioitava sen mukaan, kuinka todennäköisesti he kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
käyttävät tuotetta. Tämä tarkistus sisältyy myös saman esittäjän 16 artiklan uutta 2 a kohtaa 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 162
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö kohtuudella ennakoitavissa 
olosuhteissa voi aiheuttaa riskin, erityisesti 
muita alttiimmat kuluttajat kuten lapset, 
ikääntyneet ja vammaiset henkilöt, ottaen 
huomioon erityisiin tuoteluokkiin liittyvä 
alttius;

Or. en

Tarkistus 163
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat kuten lapset, 
ikääntyneet ja vammaiset henkilöt, ottaen 
huomioon erityisiin tuoteluokkiin liittyvä 
alttius;
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Or. en

Tarkistus 164
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) niiden kuluttajien ominaispiirteet, 
joille tuotteen käyttö voi aiheuttaa riskin;

Or. de

Tarkistus 165
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 
koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi.

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote

– ei ole elintarvike, mutta muistuttaa 
elintarviketta ja sitä voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 
koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi;

– ei ole lelu, vaikka selvästi muistuttaa 
lelua ja todennäköisesti vetoaa erityisesti 
lapsiin.
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Or. en

Perustelu

Mikä tahansa tuote voi ”vedota lapsiin”, koska aikuisten käyttämät tavarat usein kiinnostavat 
lapsia. Siksi on vaikeaa arvioida, onko tuote ”lapsiin vetoava”. Niinpä valmistajan on 
harkittava erityisiä varotoimenpiteitä vain, kun tuote selvästi muistuttaa ulkonäöltään lelua.

Tarkistus 166
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 
koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi.

(e) tuotteen ulkoasu, sen ominaisuudet ja 
pakkaus ja erityisesti silloin, kun tuote, 
joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 
koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi, ja erityisesti, kun tuote saattaa 
houkuttaa lapsia käyttämään sitä tavalla, 
joka aiheuttaa riskin heidän terveydelleen 
ja turvallisuudelleen.

Or. en

Tarkistus 167
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena erityisesti 
sen muodon, hajun, värin, ulkomuodon, 
pakkauksen, tuotemerkintöjen, tilavuuden, 
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koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi.

koon tai sen muiden ominaisuuksien 
vuoksi, tai kun tuote vetoaa lapsiin 
ominaisuuksiensa eli muodon, koristelun, 
hajun, äänen, liikkeen tai muun sellaisen 
vuoksi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan e alakohtaan lisättäväksi tuotteet, jotka vetoavat lapsiin ja voivat 
olla heille vaarallisia (esimerkiksi elintarvikkeen muotoiset ja hajuiset pyyhekumit, 
tikkukaramellin muotoiset mikrofonit, lamput, uunit, ilmankostuttajat, hyönteiskarkottimet, 
jäätelökoneet, leivänpaahtimet, grilliuunit ja muut lapsiin vetoavat tuotteet).

Tarkistus 168
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Se, että tuotteen turvallisuutta on 
mahdollista parantaa tai että saatavilla on 
riskiltään vähäisempiä tuotteita, ei ole 
peruste, jonka mukaan voitaisiin katsoa, 
että kyseinen tuote ei ole turvallinen.

Se, että tuotteen turvallisuutta on 
mahdollista parantaa tai että saatavilla on 
riskiltään vähäisempiä tuotteita, ei ole 
riittävä peruste, jonka mukaan voitaisiin 
katsoa, että kyseinen tuote ei ole 
turvallinen.

Or. de

Tarkistus 169
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa tuotteen 
turvallisuutta arvioitaessa otetaan 
huomioon, jos mahdollista, seuraavat 
näkökohdat:

Poistetaan.
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(a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka;
(b) muut eurooppalaiset standardit kuin 
ne, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
16 ja 17 artiklan mukaisesti;
(c) kansainväliset standardit;
(d) kansainväliset sopimukset;
(e) tuoteturvallisuuden arviointia koskevat 
komission suositukset tai ohjeet;
(f) siinä jäsenvaltiossa laaditut kansalliset 
standardit, jossa tuote on asetettu 
saataville;
(g) kyseisellä alalla noudatetut 
tuoteturvallisuutta koskevat 
käytännesäännöt;
(h) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että nykyinen järjestelmä, jolla arvioidaan, täyttääkö kulutustavara 
turvallisuusvaatimuksen, säilytetään, koska se on toiminut hyvin. Oikeusvarmuutta voidaan 
lisätä sisällyttämällä siihen uusia tekijöitä, mutta vain valinnaisina, koska ne saattavat 
aiheuttaa sekaannusta talouden toimijoille ja valvontaviranomaisille. Tätä varten 6 artiklan 1 
ja 2 kohdan järjestystä olisi muutettava ja uudessa 2 kohdassa olisi käytettävä ehtoa 
ilmaisevaa verbimuotoa.

Tarkistus 170
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa lueteltujen 
tekijöiden lisäksi tuotteen turvallisuutta 
arvioitaessa voidaan ottaa huomioon 
seuraavat tuotteeseen ja sen käyttöön 
liittyvät perusteet:
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(a) tuotteen ominaisuudet, mukaan 
luettuina sen aitous, koostumus ja 
pakkaus sekä kokoamis- ja mahdolliset 
asennus- ja huolto-ohjeet;
(b) sen vaikutus muihin tuotteisiin, jos on 
kohtuullisen todennäköistä, että sitä 
käytetään yhdessä muiden tuotteiden 
kanssa;
(c) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset 
käyttö- ja hävittämisohjeet sekä kaikki 
muut tuotteeseen liittyvät maininnat tai 
tiedot;
(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti 
muita alttiimmat kuluttajat, jotka 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät tuotetta;
(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, 
kun tuote, joka ei ole elintarvike, 
muistuttaa elintarviketta ja jota voidaan 
helposti erehtyä pitämään elintarvikkeena 
erityisesti sen muodon, hajun, värin, 
ulkomuodon, pakkauksen, 
tuotemerkintöjen, tilavuuden, koon tai sen 
muiden ominaisuuksien vuoksi.
Se, että tuotteen turvallisuutta on 
mahdollista parantaa tai että saatavilla on 
riskiltään vähäisempiä tuotteita, ei ole 
peruste, jonka mukaan voitaisiin katsoa, 
että kyseinen tuote ei ole turvallinen.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 6 artiklan 1 kohtaa ja uutta 1 a kohtaa sekä 6 artiklan 2 kohtaa koskevat 
tarkistukset.)

Perustelu

Oikeusvarmuutta voidaan lisätä sisällyttämällä siihen uusia tekijöitä, mutta vain valinnaisina, 
koska ne saattavat aiheuttaa sekaannusta talouden toimijoille ja valvontaviranomaisille. Tätä 
varten 6 artiklan 1 ja 2 kohdan järjestystä olisi muutettava ja uudessa 2 kohdassa olisi 
käytettävä ehtoa ilmaisevaa verbimuotoa. Ehdotettujen perusteiden lisäksi olisi voitava ottaa 
huomioon tuotteen aitous, koska monet väärennetyt tuotteet eivät ole turvallisia.
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Tarkistus 171
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka; Poistetaan.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Peruste siirretään luettelon loppuun. Vaikka uusimmat tiedot ja uusin tekniikka on tärkeää 
ottaa huomioon, niiden ei pidä olla ensimmäinen tarkasteltava peruste. Uusimmat tiedot ja 
uusin tekniikka tekevät tuotteesta yleensä turvallisemman. Tästä huolimatta tuotetta voidaan 
pitää turvallisena, vaikka markkinoilla olisi saatavilla muita tuotteita, jotka ovat sitä 
turvallisempia. Tämä tarkistus sisältyy myös saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 172
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon varmistamiseksi tuoteturvallisuuden arvioinnissa käytettävien perusteiden 
on oltava objektiivisia ja valmistajien saatavilla. ”Uusimmat tiedot ja uusin tekniikka” sekä 
se, mitä kuluttajat voivat ”kohtuudella edellyttää”, eivät täytä näitä ehtoja.

Tarkistus 173
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) vaatimukset, jotka asetetaan 
standardointipyynnössä 16 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ennalta varautumisen periaate; 

Or. it

Tarkistus 175
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) olennaiset vaatimukset, jotka 
sisältyvät tämän asetuksen 16 artiklan 
mukaisiin standardointipyyntöihin;

Or. fr

Perustelu

Standardin laadinnan aikana standardointipyynnössä esitettyjen olennaisten vaatimusten 
noudattamisen arviointi voi olla hyödyllinen tuotteen turvallisuuden osoitin.
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Tarkistus 176
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muiden jäsenvaltioiden standardit;

Or. es

Tarkistus 177
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) perusvaatimukset, jotka komissio on 
julkistanut yleisen 
tuoteturvallisuusdirektiivin 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 178
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.)
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Perustelu

Tämä peruste vaikuttaa mielivaltaiselta ja heikentää oikeusvarmuutta talouden toimijoiden 
kannalta, sillä niiden on määriteltävä, mitä kuluttajat voivat kultakin tuotteelta ”kohtuudella 
edellyttää", eikä ole varmuutta siitä, tulkitsevatko markkinavalvontaviranomaiset käsitettä 
samalla tavalla. Tämä tarkistus sisältyy myös saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 179
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon varmistamiseksi tuoteturvallisuuden arvioinnissa käytettävien perusteiden 
on oltava objektiivisia ja valmistajien saatavilla. ”Uusimmat tiedot ja uusin tekniikka” sekä 
se, mitä kuluttajat voivat ”kohtuudella edellyttää”, eivät täytä näitä ehtoja.

Tarkistus 180
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) unionin lainsäädännön säännökset 
sääntelytarkoituksessa tehtyjen 
eläinkokeiden korvaamisesta, josta 
säädetään asetuksessa (EU) N:o 
1907/2006, asetuksessa (EY) N:o 
1223/2009 ja direktiivissä 2010/63/EU.

Or. en
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Tarkistus 181
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Peruste siirretään luettelon loppuun. Vaikka uusimmat tiedot ja uusin tekniikka on tärkeää 
ottaa huomioon, niiden ei pidä olla ensimmäinen tarkasteltava peruste. Uusimmat tiedot ja 
uusin tekniikka tekevät tuotteesta yleensä turvallisemman. Tuotetta voidaan silti pitää 
turvallisena, vaikka markkinoilla olisi saatavilla muita tuotteita, jotka ovat sitä 
turvallisempia. Tämä tarkistus sisältyy myös saman esittäjän 6 artiklan uutta 1 a kohtaa 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
CE+-merkintä

CE+-merkinnän saa kiinnittää 
ainoastaan valmistaja tai hänen 
valtuutettu edustajansa.
CE+-merkintä voidaan kiinnittää 
ainoastaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin 
kulutustavaroihin, eikä sitä saa kiinnittää 
muihin tuotteisiin. CE+-merkintä voidaan 
kiinnittää, kun on testattu edustavia 
otoksia myyntiin saatetuista tuotteista, ja 
otokset on valittu sattumanvaraisesti 
kunkin jäsenvaltion nimeämän 
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viranomaisen tai muun toimivaltaisen 
henkilön valvonnassa.

CE+-merkintä on ainoa merkintä, jolla
osoitetaan, että tuote on testattu ja todettu 
turvalliseksi.

Or. en

Tarkistus 183
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
CE+-merkintä

1. CE+-merkinnän saa kiinnittää 
ainoastaan valmistaja tai hänen 
valtuutettu edustajansa.
2. CE+-merkintä voidaan kiinnittää 
ainoastaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin 
kulutustavaroihin, eikä sitä saa kiinnittää 
muihin tuotteisiin.
3. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä 
CE+-merkinnän tuotteeseen valmistaja 
ilmoittaa, että kyseisen tuotteen 
turvallisuuden arvioimaan valtuutettu elin 
on testannut tuotteen ja todennut sen 
täyttävän tässä asetuksessa asetetut 
turvallisuusvaatimukset. CE+-merkintä 
voidaan kiinnittää, kun on testattu 
edustavia otoksia myyntiin saatetuista 
tuotteista, ja otokset on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa. 
4. CE+-merkintä on ainoa merkintä, jolla 
osoitetaan, että tuote on testattu ja todettu 
turvalliseksi.
5. On kiellettyä kiinnittää tuotteeseen 
merkkejä, merkintöjä ja kirjoituksia, jotka 
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voivat johtaa kolmansia osapuolia 
harhaan CE+-merkinnän tarkoituksen tai 
graafisen esitystavan suhteen. Muita 
merkintöjä saa kiinnittää tuotteeseen, jos 
ne eivät heikennä CE+-merkinnän 
näkyvyyttä, luettavuutta ja tarkoitusta.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava CE+-
merkintää koskevan järjestelmän 
moitteeton täytäntöönpano ja toteutettava 
asianmukaiset toimet, jos merkintää 
käytetään sääntöjenvastaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös säädettävä 
rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, 
joihin voivat kuulua vakavissa 
rikkomistapauksissa langetettavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset. 
Seuraamusten on oltava oikeasuhteisia 
rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja 
muodostettava tehokas pelote 
väärinkäyttöä vastaan.

Or. en

Perustelu

Pääosassa EU:ssa myytävistä vaatimusten vastaisista sytytinmalleista on 
vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka on saatu ulkopuolisen elimen suorittaman testauksen 
perusteella. Näin siksi, että koska riippumaton kolmas osapuoli ei osallistu otoksen 
keräämiseen, valmistajat voivat testauttaa tuotteensa valmistelemillaan otoksilla, jotka eivät 
edusta varsinaisesti myytäviä tuotteita, ja saada vaatimustenmukaisuusmerkinnän 
tarkastamattomille tuotteille. Näin kuluttajia johdetaan harhaan ja heidän turvallisuutensa 
vaarannetaan.

Tarkistus 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
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alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. de

Perustelu

Alkuperän pakollinen merkitseminen ei toisi lisäarvoa kuluttajille vaan aiheuttaisi tarpeetonta 
sekaannusta. Tähän asti sovelletuilla säännöillä on varmistettu kuluttajien turvallisuus. 
Pakollinen alkuperämerkintä lisäisi tarpeettomasti byrokratiaa, mikä haittaisi etenkin pk-
yrityksiä.

Tarkistus 185
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
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johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Vaatimusta ilmoittaa kulutustuotteiden alkuperä ei ole käsitelty vaikutustenarvioinnissa, eikä 
se sisälly uuteen lainsäädäntökehykseen. Se ei parantaisi kuluttajien turvallisuutta tai 
tuotteiden jäljitettävyyttä, jotka varmistetaan jo muilla tavoin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä ja yleisessä tuoteturvallisuusasetuksessa. Se myös johtaisi 
harhaan sellaisten tuotteiden kuluttajia, jotka ovat monimutkaisen maailmanlaajuisen 
toimitusketjun tulosta. Lopuksi sen täytäntöönpano tulisi kalliiksi talouden toimijoille ja 
viranomaisille.

Tarkistus 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.
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Or. de

Perustelu

Pakollinen alkuperämerkintä ei lisää tuoteturvallisuutta. Jo nyt tuotteeseen on merkittävä 
valmistajan osoite ja tunnusnumero, joiden perusteella se voidaan jäljittää. 
Tuoteturvallisuuden kytkeminen tullikoodeksin määräyksiin aiheuttaisi huomattavia 
kustannuksia ja olisi aikaa vievää asianomaisille yrityksille.

Tarkistus 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. pl

Tarkistus 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. de

Perustelu

Komission tekemässä edellisessä vaikutustenarvioinnissa ei käsitelty sellaisen pakollisen 
alkuperämerkinnän käyttöönottoa, joka olisi kytketty tullikoodeksin sääntöihin muusta kuin 
etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Tämä ehdotus on lisäksi verrattavissa 
asetusehdotukseen COM(2005)661, joka peruttiin huhtikuussa 2013.

Tarkistus 190
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
7 artikla
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Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.
3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Or. pl

Tarkistus 191
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen ja 
sen valmistusmateriaalien alkuperämaata 
koskeva merkintä tai, jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa. Asiaa koskevat 
tiedot on joka tapauksessa merkittävä 
tuotteeseen näkyvästi, ja niiden on oltava 
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helposti kuluttajan tunnistettavissa.

Or. it

Tarkistus 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Valmistajien ja maahantuojien on lisäksi 
merkittävä tuotteisiin niiden 
valmistusmateriaalien alkuperä. 
Lopputuotteen alkuperämerkinnän on 
oltava selvästi kuluttajan nähtävissä.

Or. it

Tarkistus 193
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
sekä sen valmistuksessa käytettyjen 
raaka-aineiden alkuperämaata koskeva 
merkintä tai, jos tuotteen koko tai luonne ei 
tätä salli, että vaadittu tieto on esitetty 
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää, että merkinnässä ilmoitettu maa ei ole tuotteen viimeinen jalostuspaikka. 
Muutoin esimerkiksi eurooppalaisista turkiksista Kiinassa valmistettuun turkkiin merkittäisiin 
alkuperämaaksi Kiina, eivätkä kuluttajat voisi tietää, missä ja millaisissa olosuhteissa sen 
raaka-aineet eli turkikset on tuotettu.

Tarkistus 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
merkittävä tuotteen alkuperämaa, jotta 
tuote voidaan jäljittää toimitusketjussa.
Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että kaikissa, sekä unionista 
että kolmansista maista peräisin olevissa
tuotteissa on tuotteen alkuperämaata 
koskeva merkintä tai, jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa. Jakelijoiden on 
varmistettava, että valmistaja tai 
maahantuoja on merkinnyt 
alkuperämaan asianmukaisesti ennen 
kuin se asettaa tuotteen saataville unionin 
sisämarkkinoilla.

Or. de

Tarkistus 195
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 1. Valmistajien ja maahantuojien on 
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varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

varmistettava, että tuotteissa on tuotteen ja 
sen valmistusmateriaalien alkuperämaata 
koskeva merkintä tai, jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. it

Perustelu

Koostumus on tärkeä tekijä arvioitaessa tuotteen turvallisuutta. Tuotetiedoissa on 
ilmoitettava myös valmistusmateriaalien alkuperä. Valmistusmateriaalien pakollinen 
alkuperämerkintä tehostaisi pk-yritysten osaamista jäsenvaltioissa, joiden talous kärsii 
avoimuuden puutteesta tässä asiassa.

Tarkistus 196
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan unionin tullikoodeksista 
annetun asetuksen (EU) N:o XXXX/13 52–
55 artiklassa vahvistettuja muuta kuin 
etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevia sääntöjä, mukaan lukien 
55 mukaisesti annettavat delegoidut 
säädökset.

Or. fr

Tarkistus 197
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
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valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

valmistajat tai maahantuojat voivat 
Made in –merkinnässä viitata joko 
unioniin tai johonkin tiettyyn 
jäsenvaltioon. Myös valmistajan nimi ja 
osoite on merkittävä kaikkiin tuotteisiin, 
jotka asetetaan saataville unionin 
sisämarkkinoilla.

Or. de

Tarkistus 198

Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio, 
valmistajien ja maahantuojien on
merkinnässä viitattava asianomaiseen
jäsenvaltioon.

Or. it

Perustelu

”Euroopan unioni” on liian yleinen nimike alkuperämerkinnäksi. 

Tarkistus 199
Gino Trematerra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valmistajat voivat merkitä alkuperän 
pelkästään englanniksi (”Made in 
[maa]”), koska merkintä on helposti 
kuluttajien ymmärrettävissä. 

Or. it
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Tarkistus 200
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan taattava, että ne on 
suunniteltu ja valmistettu 4 artiklassa 
vahvistetun yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukaisesti.

1. Valmistajien on ennen tuotteiden
markkinoille saattamista taattava, että ne 
on suunniteltu ja valmistettu 4 artiklassa 
vahvistetun yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 201
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valmistajien on annettava kuluttajille 
riittävät tiedot, joiden perusteella nämä 
voivat arvioida tuotteeseen sen 
tavanomaisen tai kohtuudella 
ennakoitavissa olevan käytön aikana 
liittyvät riskit, mikäli tällaisia riskejä ei 
voida heti havaita ilman asianmukaista 
varoitusta, jotta kuluttajat voivat ryhtyä 
varotoimiin tällaisten riskien varalta.
Valmistajien on arvioitava tuotteen riskit 
ennen sen saattamista markkinoille.

Or. es

Perustelu

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
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claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 202
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on taattava, että käytössä 
on menettelyjä, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon säilyminen 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisena.

2. Valmistajien on taattava, että käytössä 
on menettelyjä, joilla varmistetaan 
tuotannon säilyminen 4 artiklassa säädetyn 
yleisen turvallisuusvaatimuksen, 
asiaankuuluvien unionin ja 
eurooppalaisten standardien 
yhdenmukaistamismääräysten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten sekä sen 
jäsenvaltion, jossa tuote on määrä asettaa 
saataville, lainsäädännössä säädettyjen 
terveys- ja turvallisuusvaatimusten
mukaisena.

Or. de

Tarkistus 203
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on taattava, että käytössä 
on menettelyjä, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon säilyminen 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisena.

2. Valmistajien on taattava, että käytössä 
on menettelyjä, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon säilyminen 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisena.

Valmistajien on pidettävä kirjaa erien 



PE516.922v03-00 80/165 AM\1003186FI.doc

FI

tarkastuksista ja oltava pyydettäessä 
valvontaviranomaisten käytettävissä.

Or. es

Perustelu

RAPEX-järjestelmän hallinnosta saatu kokemus on osoittanut, että markkinoilla olevat 
tuotteet eivät ole tasalaatuisia, vaan esimerkiksi kolmea markkinoilta kerättyä otosta 
laboratoriossa testattaessa havaitaan usein, että ne ovat kaikki erilaisia.

Tarkistus 204
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valmistajien on suoritettava 
asianmukaiset menettelyt tuotteen 
mahdollisesti aiheuttamien riskien 
tunnistamiseksi ja varmennettava, että 
tuote on turvallinen ja täyttää 2 kohdassa 
tarkoitetut standardit ja vaatimukset. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 20 artiklan 
mukaisesti niiden näkökohtien 
määrittämiseksi, jotka valmistajan on 
tutkittava mahdollisia riskejä 
arvioidessaan, tämän arvion muoto 
mukaan lukien.

Or. de

Tarkistus 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 3. Tuoteturvallisuuden mahdollisimman 
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vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

korkean tason varmistamiseksi
valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi vähintään 
kerran vuodessa testattava myyntiin 
saatettujen tuotteiden edustavia otoksia, 
jotka on valittu sattumanvaraisesti kunkin 
jäsenvaltion nimeämän viranomaisen tai 
muun toimivaltaisen henkilön 
valvonnassa, ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 206
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
suoritettava valtion valtuutetun edustajan 
läsnä ollessa markkinoilla saataville 
asetetuille tuotteille sattumanvaraisiin
näytteisiin perustuvia testejä ja tutkittava 
valitukset ja pidettävä niistä sekä 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta. Valmistajien on etenkin 
testattava samoissa olosuhteissa tuotteet, 
joista komissio on tehnyt tai tekee 
päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
12 artiklan mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 207
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
testattava myyntiin saatettujen tuotteiden 
edustavia otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa, ja 
tutkittava valitukset ja pidettävä niistä sekä 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Valmistajien on etenkin testattava 
samoissa olosuhteissa tuotteet, joista 
komissio tekee tai on tehnyt päätöksen 
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun 
asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 208
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
testattava myyntiin saatettujen tuotteiden 
edustavia otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
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sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

toimivaltaisen henkilön valvonnassa, ja 
tutkittava valitukset ja pidettävä niistä sekä 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta. Valmistajien on etenkin 
testattava samoissa olosuhteissa tuotteet, 
joista komissio tekee tai on tehnyt 
päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ks. 6 a artiklan (uusi) perustelu.

Tarkistus 209
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

3. Valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava 
markkinoilla saataville asetetuille tuotteille 
näytteisiin perustuvia testejä ja tutkittava 
valitukset ja pidettävä niistä sekä 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta. Nämä tiedot on annettava 
pyynnöstä valvontaviranomaisille.

Or. es

Perustelu

Tämä on erittäin tärkeää, kun viranomaiset saavat valituksen tuotteesta ja haluavat tietää, 
onko valmistaja saanut samanlaisia valituksia, ja miten se on niihin reagoinut.
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Tarkistus 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetetuille tuotteille kunkin 
jäsenvaltion nimeämän viranomaisen tai 
muun toimivaltaisen henkilön 
valvonnassa valittuihin edustaviin
näytteisiin perustuvia testejä ja tutkittava 
valitukset ja pidettävä niistä sekä 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään markkinoille saatettujen tuotteiden otosten testaamisen 
luotettavuutta, kun tuotteiden epäillään aiheuttavan riskin. Otosten edustavuuden turvaa se, 
että ne valitsee kolmas osapuoli (jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämä 
viranomainen tai muu valtuutettu henkilö).

Tarkistus 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun komissio tekee tai on tehnyt 
markkinoilla saataville asetetuista 
tuotteista päätöksen [tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen] 
12 artiklan mukaisesti, valmistajien tai 
tapauksen mukaan maahantuojien on 



AM\1003186FI.doc 85/165 PE516.922v03-00

FI

kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa 
testattava markkinoilla saataville 
asetettujen tuotteiden edustavia otoksia, 
jotka on valittu kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön valmistajien (tai maahantuojien, jos valmistaja on 
asettautunut unionin ulkopuoliseen maahan) velvollisuus testata tuotteiden otoksia, jos 
tuotteista on tehty päätös tuotteiden markkinavalvonta-asetuksen 12 artiklan mukaisesti 
(unionin toimet vakavan riskin aiheuttavien tuotteiden torjumiseksi). Otoksiin perustuvia 
testejä on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

Tarkistus 212
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 
teknisen asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa 
on oltava soveltuvin osin seuraavat tiedot:

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 
teknisen asiakirjan tuoteluokasta.
Teknisessä asiakirjassa on oltava 
soveltuvin osin seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 213
Josef Weidenholzer

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 
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teknisen asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa 
on oltava soveltuvin osin seuraavat tiedot:

teknisen asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa 
on oltava seuraavat tiedot:

Or. de

Tarkistus 214
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat 
laativat teknisen asiakirjan. Teknisessä 
asiakirjassa on oltava soveltuvin osin
seuraavat tiedot:

Valmistajien on laadittava tekniset 
asiakirjat. Teknisessä asiakirjassa on 
oltava seuraavat tiedot:

Or. es

Tarkistus 215
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

(a) yleinen kuvaus tuotteesta ja sen 
merkittävimmät ominaisuudet 
turvallisuuden arvioinnin kannalta;

(a) yleinen kuvaus tuoteluokasta ja sen 
merkittävimmät ominaisuudet 
turvallisuuden arvioinnin kannalta;

Or. en

Tarkistus 216
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) yleinen kuvaus tuotteesta ja sen 
merkittävimmät ominaisuudet 
turvallisuuden arvioinnin kannalta;

(a) yleinen kuvaus tuotteesta, jonka avulla 
tuotetiedot ovat selkeästi yhdistettävissä 
kyseiseen tuotteeseen, ja sen 
merkittävimmät ominaisuudet 
turvallisuuden arvioinnin kannalta;

Or. es

Tarkistus 217
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) valmistajan nimi ja osoite.
Teknisen asiakirjan on oltava saatavilla 
sen jäsenvaltion kielellä, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, tai kielellä, jonka 
asiakirjaa pyytävät 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hyväksyä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan tuotteiden jäljitettävyyttä. Teksti on peräisin kosmeettisista 
valmisteista annetun asetuksen (EY) N:o 1223/2009 11 artiklan 2 kohdan a alakohdasta.

Tarkistus 218
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) arvio tuotteeseen liittyvistä 
mahdollisista vaaroista sekä ratkaisut 

(b) arvio tuoteluokkaan liittyvistä 
mahdollisista vaaroista sekä ratkaisut 
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tällaisten riskien poistamiseen tai 
vähentämiseen, valmistajan tai jonkin 
kolmannen osapuolen valmistajan lukuun 
suorittamat testit mukaan luettuina;

tällaisten riskien poistamiseen tai 
vähentämiseen, valmistajan tai jonkin 
kolmannen osapuolen valmistajan lukuun 
suorittamat testit mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 219
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) arvio tuotteeseen liittyvistä 
mahdollisista vaaroista sekä ratkaisut 
tällaisten riskien poistamiseen tai 
vähentämiseen, valmistajan tai jonkin 
kolmannen osapuolen valmistajan lukuun 
suorittamat testit mukaan luettuina;

(b) arvio tuotteeseen liittyvistä 
mahdollisista vaaroista [2 a* kohdan] 
mukaisesti sekä ratkaisut tällaisten riskien 
poistamiseen tai vähentämiseen, 
valmistajan tai jonkin kolmannen 
osapuolen valmistajan lukuun suorittamat 
testit mukaan luettuina;

__________________

* Lisätään kohta, joka vastaa Josef 
Weidenholzerin esittämää tarkistusta 16, 
joka koskee 8 artiklan 2 a kohtaa (uusi). 

Or. de

Tarkistus 220
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mahdollisuuksien mukaan luettelo 
5 artiklan ensimmäisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuista eurooppalaisia 
standardeista tai 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan c alakohdassa tarkoitetuista 
sellaisen jäsenvaltion, jossa tuote on 

(c) mahdollisuuksien mukaan luettelo 
5 artiklan ensimmäisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetuista eurooppalaisia 
standardeista tai 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan c alakohdassa tarkoitetuista 
sellaisen jäsenvaltion, jossa tuotteet on 
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asetettu markkinoilla saataville, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevista vaatimuksista tai 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muista 
näkökohdista, joita sovelletaan 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen 
täyttämiseksi.

asetettu markkinoilla saataville, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevista vaatimuksista tai 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muista 
näkökohdista, joita sovelletaan 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 221
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) jos valmistaja ei saata tuotetta 
markkinoille, valmistajan nimi, 
rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity 
tavaramerkki sekä osoite, josta 
valmistajaan saa yhteyden.

Or. en

Perustelu

Jos unionin ulkopuolisen valmistajan nimi ja osoite on merkittävä tuontituotteeseen, 
maahantuojan kilpailijat ja yritysasiakkaat saavat nämä tiedot tietoonsa. Seurauksena on, 
että ne voivat vastaisuudessa sivuuttaa kyseisen maahantuottajan ja tehdä hankinnat suoraan 
unionin ulkopuoliselta valmistajalta. Tämä saisi pk-yritykset luopumaan tuontitoiminnasta ja 
vääristäisi huomattavasti kilpailua. Siksi ehdotetaan, että nämä tiedot sisällytetään tekniseen 
asiakirjaan.

Tarkistus 222
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos joitakin eurooppalaisista standardeista, 
terveyttä ja turvallisuutta koskevista 

Jos joitakin eurooppalaisista standardeista, 
terveyttä ja turvallisuutta koskevista 



PE516.922v03-00 90/165 AM\1003186FI.doc

FI

vaatimuksista tai edellä ensimmäisen 
alakohdan c alakohdassa tarkoitetuista 
muista näkökohdista on sovellettu vain 
osittain, on yksilöitävä ne osat, joita on 
sovellettu.

vaatimuksista tai edellä ensimmäisen 
alakohdan c alakohdassa tarkoitetuista 
muista näkökohdista on sovellettu vain 
osittain, on yksilöitävä ne osat, joita on 
sovellettu, ja tarvittaessa annettava 
yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten on 
huomioitu riskit, jotka katetaan osilla, 
joita ei ole sovellettu.

Or. fr

Perustelu

Jos valmistaja päättää soveltaa terveyttä tai turvallisuutta koskevaa standardia tai vaatimusta 
vain osittain, sen olisi ilmoitettava, miten se huolehtii standardissa käsitellyistä muista 
riskeistä.

Tarkistus 223
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille saataville.

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne perustellusta pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
sähköisessä tai muussa muodossa.

Or. en

Tarkistus 224
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
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jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille saataville.

jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne perustellusta pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville.

Or. en

Tarkistus 225
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille saataville.

5. Valmistajien on viiden vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille,
asetettava teknisten asiakirjojen 
merkitykselliset osat perustellusta
pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisten
saataville sähköisessä tai fyysisessä 
muodossa.

Teknistä asiakirjaa ei tarvitse säilyttää 
unionin alueella, eikä sen tarvitse olla 
jatkuvasti käytettävissä aineistomuodossa. 
Se on kuitenkin voitava koota ja antaa 
käyttöön kohtuullisessa määräajassa.

Or. en

(Ks. päätöksen 768/2008/EY R2 artiklan 9 kohta ja R4 artiklan 9 kohta, direktiivin 
2006/42/EY liitteessä VII olevan A osan 2 kohta, EY:n suuntaviivat direktiivin 2006/95/EY 

soveltamiseksi sekä saman esittäjän 10 artiklan 8 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Valmistajat olisi velvoitettava laatimaan tekninen asiakirja vain yhdenmukaistamattomista 
kulutustavaroista ja vain perustellusta pyynnöstä, koska näiden tuotteiden ei yleensä katsota 
aiheuttavan suuria riskejä. Yleinen velvollisuus synnyttäisi suhteettoman hallinnollisen 
taakan. Ehdotettu sanamuoto perustuu koneista annettuun direktiiviin. Ehdotettu 10 vuoden 
määräaika on huomattavasti pidempi kuin useimpien kulutustavaroiden elinkaari, ja sitä olisi 
sen vuoksi lyhennettävä.

Tarkistus 226
Raffaele Baldassarre
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille 
saataville.

5. Valmistajien on varmistettava, että
tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä 
asettaa markkinavalvontaviranomaisten 
saataville kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.

Or. en

Perustelu

Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen ei pidä olla yhdenmukaistamislainsäädäntöä tiukempi. 
Siksi maahantuojia ei pidä velvoittaa säilyttämään teknisiä asiakirjoja, vaan toimittamaan ne 
viranomaisille pyynnöstä.

Tarkistus 227
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille saataville.

5. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on viimeksi saatettu 
markkinoille ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille saataville.

Or. es

Perustelu

Määräajan tulisi alkaa päivästä, jona tuote on viimeksi saatettu markkinoille.

Tarkistus 228
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka on 
helposti kuluttajan 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 varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka on 
helposti kuluttajan nähtävissä ja 
luettavissa, tai jos tuotteen koko tai luonne 
ei tätä salli, että vaadittu tieto on esitetty 
pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa 
asiakirjassa. Tällöin kuluttajille olisi 
suositettava pakkauksessa tai tuotteen 
mukana olevassa asiakirjassa 
ilmoitettujen tietojen säilyttämistä.

Or. de

Tarkistus 229
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka on 
helposti kuluttajan 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 varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tuotemalli-,
tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan 
tunnistaa ja joka on helposti kuluttajan 
nähtävissä ja luettavissa, tai jos tuotteen 
koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu 
tieto on esitetty pakkauksessa tai tuotteen 
mukana olevassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 230
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka on 
helposti kuluttajan 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 varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka on 
helposti kuluttajan nähtävissä ja 
luettavissa. Jos tuotteen koko tai luonne ei 
tätä salli, vaadittu tieto on esitettävä
pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa 
asiakirjassa, jolloin oheen on liitettävä 
maininta ”säilytä nämä tiedot”.

Or. fr

Perustelu

Jos tunnistetiedot esitetään pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa, 
kuluttajaa olisi kehotettava säilyttämään ne.

Tarkistus 231
Constance Le Grip

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

Komission teksti Tarkistus

Jos tuotteen tunnistamisen mahdollistavia 
tietoja ei ole kiinnitetty suoraan 
tuotteeseen, valmistajien on merkittävä 
riittävän näkyvällä tavalla, että pakkaus 
tai asiakirja, jossa nämä tiedot esitetään, 
on säilytettävä.

Or. fr

Tarkistus 232
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos valmistaja katsoo, että tuote ei 
aiheuta riskiä tai aiheuttaa vain vähäisen 
riskin, 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta. Tätä arvioidessaan valmistajan 
on voitava perustellusta pyynnöstä esitellä 
päätöksensä asiaankuuluville 
markkinavalvontaviranomaisille ja sitä 
toimitusketjussa seuraaville toimittajille.

Or. en

Tarkistus 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tuoteturvallisuuden parantamiseksi 
valmistajien on laadittava luettelo 
tuotemalleistaan ja asetettava se yleisön ja 
muiden talouden toimijoiden saataville 
tarkoitukseen soveltuvalla tavalla.
Valmistajan on esitettävä pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
kaikille talouden toimijoille, joille se 
jakaa tuotteitaan, näyttö siitä, että sen 
tuotemallien olennaiset ominaisuudet ovat 
erilaiset.

Or. en

Tarkistus 234
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Sellaisten tuotteiden valmistajien, 
joista komissio tekee päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
[XREFX] 12 artiklan mukaisesti, on 
laadittava valokuvin varustettu luettelo 
tuotemalleista ja asetettava se yleisön ja 
muiden talouden toimijoiden saataville 
tarkoitukseen soveltuvalla tavalla.
Valmistajan on esitettävä pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
kaikille talouden toimijoille, joille se 
jakaa tuotteitaan, näyttö siitä, että sen 
tuotemallien olennaiset ominaisuudet ovat 
erilaiset tämän asetuksen 3 artiklan 
2 kohdassa vahvistetun määritelmän 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Puolan lainsäädännössä edellytetään valokuvin varustettua luetteloa tuotemalleista, mikä 
estää mallien sekoittamista toisiinsa. Tämän ansiosta talouden toimijat eivät enää voisi 
kiertää markkinoiltapoistamistoimenpiteitä kehittämällä monia eri malleja tuotteille, jotka 
ovat olennaisilta osin samanlaisia.

Tarkistus 235
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Valmistajien on laadittava valokuvin 
varustettu luettelo tuotemalleistaan ja 
asetettava se yleisön ja muiden talouden 
toimijoiden saataville tarkoitukseen 
soveltuvalla tavalla, etenkin kun kyseessä 
ovat tuotteet, joista komissio tekee 
päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
[XREFX] 12 artiklan mukaisesti, tai 
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tuotteet, joiden jakelualue on laaja.
Valmistajan on esitettävä pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
kaikille talouden toimijoille, joille se 
jakaa tuotteitaan, näyttö siitä, että sen 
tuotemallien olennaiset ominaisuudet ovat 
erilaiset tämän asetuksen 3 artiklan 
2 kohdassa vahvistetun määritelmän 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Puolan lainsäädännössä edellytetään valokuvin varustettua luetteloa tuotemalleista, mikä 
estää mallien sekoittamista toisiinsa. Tämän ansiosta talouden toimijat eivät enää voisi 
kiertää markkinoiltapoistamistoimenpiteitä kehittämällä monia eri malleja tuotteille, jotka 
ovat olennaisilta osin samanlaisia.

Tarkistus 236
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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 on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
valmistajaan voidaan saada yhteys, joko 
tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, 
tiedot on ilmoitettava tuotteen 
pakkauksessa tai tuotteen liiteasiakirjassa 
taikka verkkosivustolla, joka ilmoitetaan 
selvästi tuotteessa, sen pakkauksessa tai 
tuotteen liiteasiakirjoissa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 
valmistajaan saa yhteyden.

Or. en

Tarkistus 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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 on ilmoitettava tuotteessa
nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai 
rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite, 
josta valmistajaan voidaan saada yhteys.
Jos tämä on tuotteen koon, luonteen tai 
pakkauksen vuoksi mahdotonta, 
ilmoitetaan pelkästään tavaramerkki.
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, josta valmistajaan saa 
yhteyden.

Or. de

Perustelu

Jotta vältetään suhteettomat vaatimukset ja ylimääräinen byrokratia ja kustannukset, joita 
lisäpakkauksista ja -asiakirjoista voi aiheutua etenkin pienten tai yksittäin myytävien 
tuotteiden tapauksessa, pelkästään rekisteröidyn tavaramerkin ilmoittamisen pitäisi riittää.

Tarkistus 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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. Kun valmistajat saattavat tuotteen 
markkinoille, niiden 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 taikka 
verkkosivustolla, joka ilmoitetaan selvästi 
tuotteessa, sen pakkauksessa tai tuotteen 
liiteasiakirjoissa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 
valmistajaan saa yhteyden.
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Or. en

(Ks. saman esittäjän 10 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Etenkin pienten tuotteiden (esimerkiksi sukkien) ja yksittäin myytävien tuotteiden (esimerkiksi 
golfpallojen) tapauksessa ehdotetut velvollisuudet aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia, 
koska tiedot joudutaan antamaan erillisessä asiakirjassa. Kustannustehokkain ja 
ympäristömyönteisin tapa olisi lisätä tuotteeseen tieto verkkosivustosta, josta voi saada 
lisätietoja.

Tarkistus 239
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
kuluttajat ymmärtävät vaivattomasti siten, 
kuin kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on 
asetettu saataville, sen määrittelee, paitsi 
jos tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka esitetään visuaalisesti taikka kielellä 
tai kielillä, jota kuluttajat ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Kääntäminen kaikille unionin virallisille kielille voidaan joissain tapauksissa korvata 
tehokkaasti sarjakuvina tai kaavioina esitetyillä ohjeilla. Tällaiset innovoivat ratkaisut ovat 
hyviä ja houkuttavia vaihtoehtoja tekniselle kielelle, jota tiettyjen tuotteiden ohjeissa 
käytetään.

Tarkistus 240
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
kuluttajat ymmärtävät vaivattomasti siten, 
kuin kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on 
asetettu saataville, sen määrittelee, paitsi 
jos tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka esitetään tavalla taikka kielellä tai 
kielillä, jota kuluttajat ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 241
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
kuluttajat ymmärtävät vaivattomasti siten, 
kuin kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on 
asetettu saataville, sen määrittelee, paitsi 
jos tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kuluttajaa ajatellen 
selvällä ja ymmärrettävällä tavalla sekä
kielellä tai kielillä, jota kuluttajat 
ymmärtävät vaivattomasti siten, kuin 
kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Or. es

Tarkistus 242
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a. Edellä 8 kohdassa tarkoitetut ohjeet 
ja varoitukset on sijoitettava huomiota 
herättävään paikkaan, ja ne on 
merkittävä näkyvästi, luettavasti ja 
tarvittaessa pysyvästi. Niitä ei saa millään 
tavalla peittää, himmentää tai katkaista 
toisella tekstillä taikka kuvallisella tai 
muulla materiaalilla.

Or. fr

Perustelu

Ohjeet ja varoitukset ovat hyödyksi vain, jos ne ovat luettavia. Tämä on syytä todeta 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun asetuksen (EU) N:o 1169/2011 sanoin.

Tarkistus 243
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
tapauksen mukaan joko kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli tuote ei ole 
turvallinen, valmistajien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.
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Or. en

(Ks. saman esittäjän 10 artiklan 7 kohtaa ja 11 artiklan 5 kohtaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Sana ”jos” heikentää oikeusvarmuutta, koska sen voidaan tulkita tarkoittavan lisäedellytystä 
korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle.

Tarkistus 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Valmistajien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 245
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. Kiireellisissä tapauksissa tai jos 
valmistaja laiminlyö tämän 
velvollisuuden, jäsenvaltioiden on 
velvoitettava valmistaja toteuttamaan 
korjaavia toimenpiteitä [tuotteiden 
markkinavalvonnasta … päivänä …kuuta 
… annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../…]* 
9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
__________________

* Virallinen lehti: lisätään tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
(menettely 2013/0048(COD)) numero, 
päivämäärä ja julkaisutiedot.

Or. de

Tarkistus 246
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen.
Valmistajien on taattava, että niillä on 
käytössä menettelyt korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, 
tuotteidensa poistamiseksi markkinoilta 
tai niitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli tuote ei ole 
turvallinen, valmistajien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 247
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 



AM\1003186FI.doc 105/165 PE516.922v03-00

FI

mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Lisäksi kuluttajille, joille 
tuotteen vaatimustenvastaisuudesta voi 
olla haittaa, on tiedotettava asiasta 
tehokkaasti. Valmistajien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. 

Or. de

Tarkistus 248
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, ja varoitettava riittävällä 
ja tehokkaalla tavalla kuluttajia, joille 
tuotteen vaatimustenvastaisuus aiheuttaa 
riskin. Valmistajien on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.
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Tarkistus 249
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Niiden 
on myös toteutettava asianmukaisia 
toimia varoittaakseen kuluttajia tuotteen 
heille mahdollisesti aiheuttamasta 
vaarasta. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
valmistajien on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 250
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
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syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi varoitettava kuluttajia 
tuotteen vaatimustenvastaisuuden vuoksi 
heille mahdollisesti aiheutuvista riskeistä 
ja neuvottava, mihin varotoimiin ryhtyä, 
sekä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 251
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, ja varoitettava riittävällä 
ja tehokkaalla tavalla kuluttajia, joille 
tuotteen vaatimustenvastaisuus aiheuttaa 
riskin. Valmistajien on lisäksi välittömästi 
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markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Perustelu

Maahantuoja on tärkeässä asemassa, koska hän vastaa tuotteesta, jonka aikoo saattaa 
unionin markkinoille. Niinpä maahantuojan on erittäin tärkeä varmistaa ennen tuotteen 
markkinoille saattamista, että eri vaatimukset on täytetty ja erityisesti että 
vaatimustenmukaisuus on arvioitu asianmukaisesti, että valmistaja on laatinut tarvittavat 
tekniset asiakirjat ja että tuotteessa on vaaditut vaatimustenmukaisuusmerkinnät.

Tarkistus 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista ja niiden tuloksista.
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Or. en

Perustelu

On varmistettava, että valmistajien markkinavalvontaviranomaisille toimittamiin tietoihin 
sisältyvät mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tulokset, jotta 
markkinavalvontaviranomaiset saisivat varmasti riittävät tiedot (seurantaa varten). Sama 
velvollisuus olisi asetettava valmistajille (8 artikla), maahantuojille (10 artikla) ja jakelijoille 
(11 artikla).

Tarkistus 253
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Valmistajien on taattava, että niillä 
on käytössä menettelyt korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, 
tuotteidensa poistamiseksi markkinoilta 
tai niitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, sekä asetettava ne 
pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

Or. en

Tarkistus 254
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Valmistajien on tuotteen 
mahdollisesti aiheuttamaan riskiin 
suhteutettuna otettava säännöllisesti 
selkoa uusimmista tiedoista ja 
uusimmasta tekniikasta sekä 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sovellettavista 
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säännöistä ja standardeista.

Or. de

Tarkistus 255
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) annettava 
markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

(a) annettava 
markkinavalvontaviranomaisten 
perustellusta pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen, että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklassa
säädettyjä vaatimuksia ja että valmistaja 
on laatinut teknisen asiakirjan 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 257
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4 ja
6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 8 artiklan 4 kohdan c alakohtaa ja 8 artiklan 7 kohtaa koskevat 
tarkistukset.)

Perustelu

Jos unionin ulkopuolisen valmistajan nimi ja osoite on merkittävä tuontituotteeseen, 
maahantuojan kilpailijat ja yritysasiakkaat saavat nämä tiedot tietoonsa. Seurauksena on, 
että ne voivat vastaisuudessa sivuuttaa kyseisen maahantuottajan ja tehdä hankinnat suoraan 
unionin ulkopuoliselta valmistajalta. Tämä saisi pk-yritykset luopumaan tuontitoiminnasta ja 
vääristäisi huomattavasti kilpailua. Siksi ehdotetaan, että nämä tiedot sisällytetään tekniseen
asiakirjaan.

Tarkistus 258
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen, että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklassa
säädettyjä vaatimuksia ja etenkin että 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
valmistajan saataville asettama tekninen 
asiakirja on yhtäpitävä tuotteesta 
mahdollisesti aiheutuvien riskien kanssa.



PE516.922v03-00 112/165 AM\1003186FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 259
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen, että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklassa
säädettyjä vaatimuksia ja että valmistajan 
8 artiklan 4 kohdan mukaisesti laatima 
tekninen asiakirja on yhtäpitävä 
tuotteesta mahdollisesti aiheutuvien 
riskien kanssa.

Or. en

Perustelu

Maahantuoja on tärkeässä asemassa, koska hän vastaa tuotteesta, jonka aikoo saattaa 
unionin markkinoille. Niinpä maahantuojan on erittäin tärkeä varmistaa ennen tuotteen 
markkinoille saattamista, että eri vaatimukset on täytetty ja erityisesti että 
vaatimustenmukaisuus on arvioitu asianmukaisesti, että valmistaja on laatinut tarvittavat 
tekniset asiakirjat ja että tuotteessa on vaaditut vaatimustenmukaisuusmerkinnät.

Tarkistus 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä,
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saadaan yhteys, 
joko tuotteessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä,
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saada yhteys, joko 
tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, 
tuotteen pakkauksessa tai tuotteen 
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tuotteen liiteasiakirjassa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä peitetä 
valmistajan merkinnöissä antamia tietoja.

liiteasiakirjassa taikka verkkosivustolla, 
joka ilmoitetaan selvästi tuotteessa, sen 
pakkauksessa tai tuotteen 
liiteasiakirjoissa. Niiden on varmistettava, 
ettei lisämerkinnöillä peitetä valmistajan 
merkinnöissä antamia tietoja.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 8 artiklan 7 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Etenkin pienten tuotteiden (esimerkiksi sukkien) ja yksittäin myytävien tuotteiden (esimerkiksi 
golfpallojen) tapauksessa ehdotetut velvollisuudet aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia, 
koska tiedot joudutaan antamaan erillisessä asiakirjassa. Kustannustehokkain ja 
ympäristömyönteisin tapa olisi lisätä tuotteeseen tieto verkkosivustosta, josta voi saada 
lisätietoja.

Tarkistus 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä,
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.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä,
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saada yhteys, joko 
tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen liiteasiakirjassa. Ne eivät saa 
peittää valmistajan antamia pakollisia tai 
turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Or. en

Perustelu

Poistamalla sanat ”jos se ei ole mahdollista” joustavoitetaan maahantuojien 10 artiklan 
3 kohdan täytäntöönpanoon liittyviä velvollisuuksia (ne voivat merkitä tiedot pakkaukseen 
eikä välttämättä tuotteeseen jolloin pakkausta ei tarvitse avata). Viimeiseen virkkeeseen 
tehdyillä muutoksilla halutaan kattaa mahdolliset muut tavat peittää tärkeitä tietoja (ei 
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pelkästään etiketeillä, vaan myös esimerkiksi käyttämällä toista pakkausta). Tässä 
säännöksessä tarkoitettuja tietoja ei myöskään pidä rajata vain etiketissä annettuihin 
tietoihin.

Tarkistus 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka 
on helposti kuluttajan nähtävissä ja 
luettavissa, tai jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
olevassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 263
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka 
on helposti kuluttajan nähtävissä ja 
luettavissa, tai että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
olevassa asiakirjassa.

Or. en
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Tarkistus 264
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteen mukana on käyttöohjeet ja 
varoitukset, jotka on laadittu kielellä tai 
kielillä, joita kuluttajat ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteen mukana on käyttöohjeet ja 
varoitukset, jotka esitetään visuaalisesti 
taikka kielellä tai kielillä, joita kuluttajat 
ymmärtävät vaivattomasti siten, kuin 
kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Kääntäminen kaikille unionin virallisille kielille voidaan joissain tapauksissa korvata 
tehokkaasti sarjakuvina tai kaavioina esitetyillä ohjeilla. Tällaiset innovoivat ratkaisut ovat 
hyviä ja houkuttavia vaihtoehtoja tekniselle kielelle, jota tiettyjen tuotteiden ohjeissa 
käytetään.

Tarkistus 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
testattava myyntiin saatettujen tuotteiden 
edustavia otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa, ja 
tutkittava valitukset sekä pidettävä niistä ja 
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vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 266
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
testattava myyntiin saatettujen tuotteiden 
edustavia otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa, ja 
tutkittava valitukset sekä pidettävä niistä ja 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta. Maahantuojien on 
etenkin testattava samoissa olosuhteissa 
tuotteet, joista komissio tekee tai on tehnyt 
päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 267
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi vähintään kerran vuodessa
testattava myyntiin saatettujen tuotteiden 
edustavia otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa, ja 
tutkittava valitukset sekä pidettävä niistä ja 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta. Maahantuojien on 
etenkin testattava samoissa olosuhteissa 
tuotteet, joista komissio tekee tai on tehnyt 
päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ks. 6 a artiklan (uusi) perustelu.

Tarkistus 268
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava edustaviin ja 
sattumanvaraisesti valittuihin näytteisiin
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
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tällaisesta valvonnasta. sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 269
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
tapauksen mukaan joko kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli tuote ei ole 
turvallinen, maahantuojien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 8 artiklan 9 kohtaa ja 11 artiklan 5 kohtaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Sana ”tarvittaessa” heikentää oikeusvarmuutta, koska sen voidaan tulkita tarkoittavan 
lisäedellytystä korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle.
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Tarkistus 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Maahantuojien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 271
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
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tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. Kiireellisissä tapauksissa tai jos 
valmistaja laiminlyö tämän 
velvollisuuden, jäsenvaltioiden on 
velvoitettava maahantuoja toteuttamaan 
korjaavia toimenpiteitä [tuotteiden 
markkinavalvonnasta … päivänä …kuuta 
… annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../…]* 
9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
__________________

* Virallinen lehti: lisätään tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
(menettely 2013/0048(COD)) numero, 
päivämäärä ja julkaisutiedot.

Or. de

Tarkistus 272
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Maahantuojien on lisäksi 
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tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. 

Or. de

Tarkistus 273
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Niiden 
on myös toteutettava asianmukaisia 
toimia varoittaakseen kuluttajia tuotteen 
heille mahdollisesti aiheuttamasta 
vaarasta. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
maahantuojien on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en
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Tarkistus 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista ja niiden tuloksista.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että maahantuojien markkinavalvontaviranomaisille toimittamiin tietoihin 
sisältyvät mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tulokset, jotta 
markkinavalvontaviranomaiset saisivat varmasti riittävät tiedot (seurantaa varten). Sama 
velvollisuus olisi asetettava valmistajille (8 artikla), maahantuojille (10 artikla) ja jakelijoille 
(11 artikla).

Tarkistus 275
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville.

8. Maahantuojien on varmistettava, että
viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote 
on saatettu markkinoille, teknisten 
asiakirjojen merkitykselliset osat voidaan 
perustellusta pyynnöstä asettaa
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
sähköisessä tai fyysisessä muodossa.

Or. en

(Ks. päätöksen N:o 768/2008/EY R4 artiklan 8 kohta ja saman esittäjän 8 artiklan 5 kohtaa 
koskeva tarkistus.)

Perustelu

Päätöksessä N:o 768/2008/EC säädetään, että maahantuojien ”on … ajan [säilytysaika 
täsmennettävä suhteutettuna tuotteen elinkaareen ja riskitasoon] (...) varmistettava, että 
tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville”. Ehdotettu 
10 vuoden määräaika on huomattavasti pidempi kuin useimpien kulutustavaroiden elinkaari, 
ja sitä olisi sen vuoksi lyhennettävä. Pyynnöissä olisi ilmoitettava asianomaisen tuotteen 
aiheuttamat riskit.

Tarkistus 276
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu 
markkinoille ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville.

8. Maahantuojien on varmistettava, että
tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä 
asettaa markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

Or. en

Tarkistus 277
Raffaele Baldassarre
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

8. Maahantuojien on varmistettava, että
tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä 
asettaa markkinavalvontaviranomaisten 
saataville kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.

Or. en

Perustelu

Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen ei pidä olla yhdenmukaistamislainsäädäntöä tiukempi. 
Siksi maahantuojia ei pidä velvoittaa säilyttämään teknisiä asiakirjoja, vaan toimittamaan ne 
viranomaisille pyynnöstä.

Tarkistus 278
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Maahantuojien on laadittava 
valokuvin varustetut luettelot 
tuotemalleistaan ja asetettava ne yleisön 
ja muiden talouden toimijoiden saataville 
tarkoitukseen soveltuvalla tavalla, etenkin 
kun kyseessä ovat tuotteet, joista komissio 
tekee päätöksen tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
12 artiklan mukaisesti, tai tuotteet, joiden 
jakelualue on laaja. Maahantuojan on 
esitettävä pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
kaikille talouden toimijoille, joille se 
jakaa tuotteitaan, näyttö siitä, että sen 
tuotemallien välillä on olennaisia eroja.

Or. en
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Tarkistus 279
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jakelija asettaa tuotteen saataville 
markkinoilla, sen on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen 
tämän asetuksen vaatimusten suhteen.

1. Ennen kuin jakelija asettaa tuotteen 
saataville markkinoilla, sen on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen 
tämän asetuksen vaatimusten suhteen.

Or. de

Tarkistus 280
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 6, 
7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
tuotteessa on soveltuvin osin tiedot, jotka 
valmistajan ja maahantuojan on 
merkittävä siihen 8 artiklan 6, 7 ja 
8 kohdan sekä 10 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Uudella sanamuodolla selkeytetään, että jakelijoiden ei tarvitse arvioida valmistajan tai 
maahantuojan toimittamien tietojen paikkansapitävyyttä. Jakelijoilla (etenkään pk-yrityksillä) 
ei ole tarvittavaa laitteistoa tällaisten teknisten arviointien suorittamiseksi. Jakelijat olisi 
velvoitettava ainoastaan tarkistamaan, että vaaditut tiedot on merkitty tuotteeseen. Tämä 
auttaisi jakelijoita, etenkin pk-yrityksiä, soveltamaan asetusta tehokkaammin ja 
oikeudelliselta kannalta varmemmin.
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Tarkistus 281
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet 8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdassa 
sekä 10 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
vahvistettuja vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 282
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
tuotteessa on 8 artiklan 6 ja 7 kohdassa ja
10 artiklan 3 kohdassa edellytetyt tiedot ja 
että sen mukana on 8 artiklan 8 kohdassa 
ja 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. it

Tarkistus 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen, että valmistaja ja maahantuoja 
ovat noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Säännös yhdenmukaistetaan direktiivin 2011/65/EU 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
kanssa.. Suhteettomien vaatimusten välttämiseksi sattumanvaraisten tarkastusten pitäisi 
riittää.

Tarkistus 284
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
tuotteessa on 8 artiklan 6 ja 7 kohdassa ja
10 artiklan 3 kohdassa edellytetyt 
merkinnät ja että sen mukana on 
8 artiklan 8 kohdassa ja 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6,7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. 
Jakelijat eivät saa peittää valmistajan tai 
maahantuojan antamia pakollisia tai 
turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Or. en

Perustelu

Jakelijalla on oltava sama velvollisuus kuin maahantuojalla (10 artiklan 3 kohta), eikä se saa 
peittää valmistajan tai maahantuojan antamia tärkeitä tietoja.

Tarkistus 286
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
tuotteessa on soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetut pakolliset tiedot.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä, että jakelija ei voi varmistaa tietojen totuudenmukaisuutta, vaan 
ainoastaan sen, onko ne merkitty tuotteeseen tai pakkaukseen.

Tarkistus 287
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kyseessä ovat tuotteet, joista 
komissio tekee tai on tehnyt päätöksen 
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun 
asetuksen [XREFX] 12 artiklan
mukaisesti, jakelijoiden on kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi 
vähintään kerran vuodessa testattava 
myyntiin saatettujen tuotteiden edustavia 
otoksia, jotka on valittu 
sattumanvaraisesti kunkin jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen tai muun 
toimivaltaisen henkilön valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Ks. 6 a artiklan (uusi) perustelu.

Tarkistus 288
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli jakelija katsoo tai jakelijalla on 
syytä uskoa, että tuote ei ole tämän 
asetuksen mukainen, se ei saa asettaa 
tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin 
tuote on saatettu vaatimusten mukaiseksi. 
Jos tuote ei ole turvallinen, jakelija lisäksi 
tiedottaa tästä valmistajalle tai tapauksen 
mukaan maahantuojalle sekä sen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle, johon 
jakelija on sijoittautunut.

3. Mikäli jakelija katsoo tai jakelijalla on 
syytä uskoa, että tuote ei ole tämän 
asetuksen mukainen, se ei saa asettaa 
tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin 
tuote on saatettu vaatimusten mukaiseksi. 
Jos tuote ei ole turvallinen, jakelija lisäksi 
tiedottaa tästä valmistajalle tai tapauksen 
mukaan maahantuojalle sekä sen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle, johon 
jakelija on sijoittautunut. Jos komissio 
tekee tai on tehnyt tuotteesta päätöksen 
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun 
asetuksen 12 artiklan mukaisesti, 
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jakelijoiden on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi vähintään 
kerran vuodessa testattava myyntiin 
saatettujen tuotteiden edustavia otoksia, 
jotka on valittu sattumanvaraisesti kunkin 
jäsenvaltion nimeämän viranomaisen tai 
muun toimivaltaisen henkilön 
valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Ks. 6 a artiklan (uusi) perustelu.

Tarkistus 289
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli jakelija katsoo tai jakelijalla on 
syytä uskoa, että tuote ei ole tämän 
asetuksen mukainen, se ei saa asettaa 
tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin 
tuote on saatettu vaatimusten mukaiseksi. 
Jos tuote ei ole turvallinen, jakelija lisäksi 
tiedottaa tästä valmistajalle tai tapauksen 
mukaan maahantuojalle sekä sen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle, johon 
jakelija on sijoittautunut.

3. Mikäli jakelija katsoo tai jakelijalla on 
syytä uskoa, että tuote ei ole tämän 
asetuksen mukainen, se ei saa asettaa 
tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin 
tuote on saatettu vaatimusten mukaiseksi. 
Jos tuote ei ole turvallinen, jakelija lisäksi 
tiedottaa tästä valmistajalle tai tapauksen 
mukaan maahantuojalle sekä sen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle, johon 
jakelija on sijoittautunut. Jos komissio 
tekee tai on tehnyt tuotteesta päätöksen 
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun 
asetuksen XREFX 12 artiklan mukaisesti, 
jakelijoiden on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi vähintään 
kerran vuodessa testattava myyntiin 
saatettujen tuotteiden edustavia otoksia, 
jotka on valittu sattumanvaraisesti kunkin
jäsenvaltion nimeämän viranomaisen tai 
muun toimivaltaisen henkilön 
valvonnassa.
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Or. en

Tarkistus 290
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä 
aikana, jona tuote on niiden vastuulla, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta 
4 artiklassa säädetyn yleisten 
turvallisuusvaatimuksen suhteen eivätkä 
sitä, että tuote on soveltuvin osin 8 artiklan 
6, 7 ja 8 kohdan sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukainen.

4. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä 
aikana, jona tuote on niiden vastuulla, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta 
4 artiklassa säädetyn yleisten 
turvallisuusvaatimuksen suhteen eivätkä 
sitä, että tuote on 8 artiklan 6, 7 ja 
8 kohdan sekä 10 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 291
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jakelijat voivat tuotteen mahdollisesti 
aiheuttamiin riskeihin suhteutettuna 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi testata markkinoilla 
saataville asetettujen tuotteiden 
satunnaisotoksia.

Or. fr

Perustelu

Jakelijoita ei ole syytä vaatia testaamaan tuotteita. Sen sijaan tässä asetuksessa olisi 
nykykäytännön mukaisesti kannustettava niitä testaamaan tuotteita ja etenkin sellaisia 
tuotteita, jotka saattava aiheuttaa riskejä.
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Tarkistus 292
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jakelijoiden on taattava, että niillä on 
käytössä menettelyt korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, 
tuotteidensa poistamiseksi markkinoilta 
tai niitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, sekä asetettava ne 
pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

Or. en

Tarkistus 293
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli tuote ei ole 
turvallinen, jakelijoiden on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta tapauksen 
mukaan joko valmistajalle tai 
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markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

(Ks. saman esittäjän 8 artiklan 9 kohtaa ja 10 artiklan 7 kohtaa koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Sana ”jos” heikentää oikeusvarmuutta, koska sen voidaan tulkita tarkoittavan lisäedellytystä 
korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle.

Tarkistus 294
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole 8 artiklan 6, 7 ja 
8 kohdan ja 10 artiklan 3 ja 4 kohdan 
vaatimusten mukainen, on varmistettava, 
että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, jakelijoiden on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
tapauksen mukaan joko valmistajalle tai 
maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
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toimista. toimista.

Or. en

Tarkistus 295
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, jakelijoiden on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
tapauksen mukaan joko valmistajalle tai 
maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. Kiireellisissä tapauksissa tai jos 
jakelija laiminlyö tämän velvollisuuden, 
jäsenvaltioiden on velvoitettava jakelija 
toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä 
[tuotteiden markkinavalvonnasta … 
päivänä …kuuta … annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o .../…]* 9 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. 
__________________

* Virallinen lehti: lisätään tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
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(menettely 2013/0048(COD)) numero, 
päivämäärä ja julkaisutiedot.

Or. de

Tarkistus 296
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. 
Jakelijoiden on taattava, että niillä on 
käytössä menettelyt korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, 
markkinoilla saataville asettamiensa 
tuotteiden poistamiseksi markkinoilta tai 
niitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli tuote ei ole 
turvallinen, jakelijoiden on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta tapauksen 
mukaan joko valmistajalle tai 
maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en
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Tarkistus 297
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen,
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3, 4 ja 5 kohdan vaatimusten mukainen, on 
viipymättä lopetettava tuotteen jakelu 
toistaiseksi sekä varmistettava, että 
ryhdytään tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Jakelijoiden on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta tapauksen 
mukaan joko valmistajalle tai 
maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista. 

Or. de

Tarkistus 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
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8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
viipymättä varmistettava, että ryhdytään 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen tuotteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se 
on tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista ja niiden tuloksista.

Or. en

Perustelu

Valmistajilta, maahantuojilta ja jakelijoilta on edellytettävä samaa reagointikykyä (lisätään 
täsmennys ”viipymättä”). Lisäksi on varmistettava, että valmistajien
markkinavalvontaviranomaisille toimittamiin tietoihin sisältyvät mahdollisten korjaavien 
toimenpiteiden tulokset, jotta markkinavalvontaviranomaiset saisivat varmasti riittävät tiedot 
(seurantaa varten). Sama velvollisuus olisi asetettava valmistajille (8 artikla), maahantuojille 
(10 artikla) ja jakelijoille (11 artikla).

Tarkistus 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jakelija voi vaihtoehtoisesti pyytää 
ammatillista yhdistystä, jonka jäsen se on, 
huolehtimaan tämän artiklan mukaisista 
velvollisuuksistaan, tai jakelijat voivat 
järjestäytyä ammatilliseksi yhdistykseksi, 
joka huolehtii näistä velvollisuuksista 
siihen kuuluvien jakelijoiden puolesta.
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Or. en

Tarkistus 300
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jakelijat voivat vaihtoehtoisesti liittyä 
ammatilliseen yhdistykseen, joka 
huolehtii jakelijoiden tämän artiklan 
mukaisista velvollisuuksista.

Or. de

Tarkistus 301
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jakelija voi vaihtoehtoisesti pyytää 
ammatillista yhdistystä, jonka jäsen se on, 
huolehtimaan tämän artiklan mukaisista 
velvollisuuksistaan, tai jakelijat voivat 
järjestäytyä ammatilliseksi yhdistykseksi, 
joka huolehtii näistä velvollisuuksista 
siihen kuuluvien jakelijoiden puolesta.

Or. en

Perustelu

Jakelijat, jotka eivät voi tai halua suoraan huolehtia tämän artiklan mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisestä, voivat järjestäytyä ammatilliseksi yhdistykseksi, jolle annetaan 
tehtäväksi mainituista velvollisuuksista huolehtiminen.

Tarkistus 302
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jakelija voi vaihtoehtoisesti pyytää 
ammatillista yhdistystä, jonka jäsen se on, 
huolehtimaan tämän artiklan mukaisista 
velvollisuuksistaan, tai jakelijat voivat 
järjestäytyä ammatilliseksi yhdistykseksi, 
joka huolehtii näistä velvollisuuksista 
siihen kuuluvien jakelijoiden puolesta.

Or. en

Tarkistus 303
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tapaukset, joissa valmistajien 
velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin 
ja jakelijoihin

Talouden toimijoiden lisävelvollisuudet

Or. de

Tarkistus 304
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tapaukset, joissa valmistajien 
velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin 
ja jakelijoihin

Tapaukset, joissa valmistajien 
velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin 
ja jakelijoihin ja päinvastoin

Or. it
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Tarkistus 305
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä talouden toimijoiden on 
nimettävä yhteyshenkilö tietyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä varten. Kyseinen henkilö voi 
olla sama kuin ensimmäisessä kohdassa 
mainittu henkilö.

Or. de

Tarkistus 306
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on nimettävä 
yleinen tuoteturvallisuusvastaava ja 
ilmoitettava kyseinen henkilö jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Jäsenvaltiot voivat antaa täydentäviä 
säännöksiä tästä asiasta.

Or. de

Tarkistus 307
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Valmistajaa, joka pitää omalla nimellään 
tai tavaramerkillä kaupan tuotetta, jonka 
toinen talouden toimija on aiemmin 
saattanut unionin markkinoille, on 
pidettävä maahantuojana, ja sitä koskevat 
10 artiklassa säädetyt asiaankuuluvat 
velvollisuudet.

Or. it

Tarkistus 308
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 
8 artiklan 9 kohdan, 10 artiklan 
2 kohdan, 7 artiklan sekä 11 artiklan 3 ja 
5 kohdan mukaisesti ei sovelleta, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

(a) ainoastaan rajallinen määrä tarkasti 
yksilöityjä tuotteita ei ole turvallisia;
(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin 
hallinnassa eikä se enää aiheuta vaaraa 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle;
(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.

Or. de

Tarkistus 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
9 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
sekä 11 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti 
ei sovelleta, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
9 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
sekä 11 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti 
ei sovelleta, jos valmistaja tai 
maahantuoja tai jakelija voi osoittaa, että 
riski on täysin hallinnassa eikä se enää 
aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle ja että kaikki tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet on toteutettu 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi.

Or. it

Tarkistus 310
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
9 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
sekä 11 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti 
ei sovelleta, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 8 artiklan 
9 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
sekä 11 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti 
ei sovelleta, jos tuote 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheuttaa sen käyttöön nähden 
sellaisen mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä 
ja joka takaa korkean suojelun tason 
ihmisten turvallisuuden ja terveyden 
osalta, tai jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. fr
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Perustelu

Selvennetään tekstiä. Velvollisuus tiedottaa markkinavalvontaviranomaisille ei koske 
3 artiklan määritelmän mukaisia turvallisia tuotteita eli tuotteita, jotka aiheuttavat niiden 
käyttöön nähden sellaisen mahdollisimman vähäisen riskin, jota voidaan pitää 
hyväksyttävänä ja joka takaa korkean suojelun tason ihmisten turvallisuuden ja terveyden 
osalta.

Tarkistus 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ainoastaan rajallinen määrä tarkasti 
yksilöityjä tuotteita ei ole turvallisia;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin 
hallinnassa eikä se enää aiheuta vaaraa 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 313
Jürgen Creutzmann

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

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin hallinnassa 
eikä se enää aiheuta vaaraa ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle;

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on tehokkaasti
hallinnassa, jotta estetään vaara ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle;

Or. en

Perustelu

Käytännössä on mahdotonta täysin hallita riskejä. Sanamuotoa olisi muutettava talouden 
toimijoiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

Tarkistus 314
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin hallinnassa 
eikä se enää aiheuta vaaraa ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle;

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on tehokkaasti
hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 315
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ensiksikin riskin syytä ei välttämättä tiedetä. Toiseksi, jos riskin syy tiedetään, talouden 
toimijan voi olla vaikeaa arvioida, vaikuttaako se yleiseen etuun. Tämänkaltainen pakollinen
edellytys heikentäisi oikeusvarmuutta.

Tarkistus 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 317
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määrittää 
tilanteet, jotka täyttävät 1 kohdan
edellytykset. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 318
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 320
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei vaadita.

Or. en

Perustelu

Kohta yhdenmukaistetaan 8 artiklan 7 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan sanamuodon kanssa. 
Näiden kohtien mukaan vaaditut tiedot voidaan merkitä myös pakkaukseen tai 
liiteasiakirjoihin, jos niitä ei ole mahdollista merkitä itse tuotteeseen.

Tarkistus 321
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

Or. en

Perustelu

Tuotteen ja talouden toimijoiden tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää. Jotta voidaan 
varmistaa markkinoille saatetun tuotteen turvallisuus, on säädettävä selkeistä merkinnöistä ja 
yksittäisten toimijoiden velvollisuuksien ja roolien määrittelystä.
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Tarkistus 322
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden on pyynnöstä 
esitettävä markkinavalvontaviranomaisille 
seuraavat tunnistetiedot:

1. Talouden toimijoiden on pyynnöstä 
annettava markkinavalvontaviranomaisille 
seuraavat tiedot:

Or. fr

Perustelu

Tuotteiden määrää koskevat tiedot ja saatavilla olevat jäljitettävyystiedot ovat erityisen 
hyödyllisiä riskien arvioinnissa ja tarkastusten kohdentamisessa.

Tarkistus 323
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat 
toimittaneet niille tuotteen;

(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat 
toimittaneet niille tuotteen; toimitettujen 
tuotteiden luonne ja määrä sekä kaikki 
jäljitettävyystiedot;

Or. de

Tarkistus 324
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat (a) kaikkien niiden talouden toimijoiden 
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toimittaneet niille tuotteen; tunnistetiedot, jotka ovat toimittaneet niille 
tuotteen, sekä kyseessä olevien tuotteiden 
määrä ja saatavilla olevat 
jäljitettävyystiedot;

Or. fr

Perustelu

Tuotteiden määrää koskevat tiedot ja saatavilla olevat jäljitettävyystiedot ovat erityisen 
hyödyllisiä riskien arvioinnissa ja tarkastusten kohdentamisessa.

Tarkistus 325
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat 
toimittaneet tuotteen.

(b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat 
toimittaneet tuotteen; toimitettujen 
tuotteiden luonne ja määrä sekä kaikki 
jäljitettävyystiedot.

Or. de

Tarkistus 326
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat 
toimittaneet tuotteen.

(b) kaikkien niiden talouden toimijoiden 
tunnistetiedot, joille ne ovat toimittaneet 
tuotteen, sekä kyseessä olevien tuotteiden 
määrä ja kaikki saatavilla olevat 
jäljitettävyystiedot;

Or. fr
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Perustelu

Tuotteiden määrää koskevat tiedot ja saatavilla olevat jäljitettävyystiedot ovat erityisen 
hyödyllisiä riskien arvioinnissa ja tarkastusten kohdentamisessa.

Tarkistus 327
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 
esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
niille on toimitettu tuote tai kun ne ovat 
toimittaneet tuotteen.

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 
esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun niille 
on toimitettu tuote tai kun ne ovat 
toimittaneet tuotteen.

Or. en

Perustelu

Koska tämä asetus kattaa suuren joukon tuotteita ja niihin liittyvät riskit ovat suhteellisen 
vähäisiä, velvollisuus säilyttää tiedot kaikkien kulutustavaroiden toimitusketjusta kymmenen 
vuoden ajan synnyttäisi suhteettoman raskaan hallinnollisen taakan. Pk-yritysten olisi lähes 
mahdotonta täyttää tällaista vaatimusta, ja se heikentäisi merkittävästi niiden 
mahdollisuuksia kilpailla suurten yhtiöiden kanssa.

Tarkistus 328
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 
esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
niille on toimitettu tuote tai kun ne ovat 
toimittaneet tuotteen.

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 
esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tuotteen elinkaaresta tehdyn perustellun 
arvion mukaisen ajan sen jälkeen, kun ne 
ovat toimittaneet tuotteen.

Or. en
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Tarkistus 329
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun talouden toimija esittää 
1 kohdassa tarkoitetut tunnistetiedot, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
kohdeltava näitä tietoja 
luottamuksellisina.

Or. en

Perustelu

Monet jakelijat ja tukkumyyjät pitävät liikesalaisuutena tietoa siitä, keneltä ne hankkivat ja 
kenelle toimittavat tavaraa. Siksi tavarantoimittajien tunnistetiedot on pidettävä salassa. 
Talouden toimijoiden antamat tiedot on tarkoitettu vain markkinavalvontaviranomaisten 
käyttöön, eikä pitäisi olla vaaraa kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vuotamisesta 
julkisuuteen tai päätymisestä kilpailijoiden käsiin.

Tarkistus 330
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Tuotteiden jäljitettävyys
1. Komissio voi edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
asettavat markkinoilla saataville tiettyjä 
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä, jotka 
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi saattavat aiheuttaa vakavan riskin 



PE516.922v03-00 152/165 AM\1003186FI.doc

FI

ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuote ja sen 
toimitusketjuun osallistuvat talouden 
toimijat voidaan tunnistaa, sekä tuotteen 
varustamisesta tietovälineellä, 
pakkauksella tai liiteasiakirjalla, jonka 
avulla tällaista tietoa voidaan käyttää.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 20 artiklan 
mukaisesti
(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai -
ryhmien määrittelemiseksi, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle,
(b) sellaisen tiedon määrittelemiseksi, jota 
talouden toimijoiden on kerättävä edellä 
2 kohdassa tarkoitetun jäljitysjärjestelmän 
avulla.
4. Komissio voi määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä edellä 
2 kohdassa tarkoitetun tietovälineen 
tyypin ja sen sijoittamispaikan. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
5. Hyväksyessään 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:
(a) toimien kustannustehokkuus, mukaan 
luettuna niiden vaikutus liikeyrityksiin ja 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin;
(b) yhteensopivuus kansainvälisten 
jäljitysjärjestelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Näiden säännösten lisäarvosta tai hyödystä kuluttajille, markkinavalvontaviranomaisille tai 
talouden toimijoille ei ole näyttöä. Näiden säännösten kustannukset, joiden suuruutta ei ole 
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arvioitu, lankeaisivat yrityksille ja siirrettäisiin todennäköisesti kuluttajien maksettaviksi. Ei 
myöskään ole todisteita siitä, että on yhdenmukaistamattomia tuotteita, joiden riskit olisivat 
niin suuret, että tällainen toimintamalli olisi perusteltu. Siksi nämä säännökset ovat 
suhteettomia.

Tarkistus 331
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
asettavat markkinoilla saataville tiettyjä 
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä, jotka 
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi saattavat aiheuttaa vakavan riskin 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

1. Komissio voi asiaankuuluvia 
sidosryhmiä tarvittaessa kuultuaan
edellyttää jäljitysjärjestelmän luomista tai 
tällaiseen järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
asettavat markkinoilla saataville tiettyjä 
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä, jotka 
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi saattavat aiheuttaa vakavan riskin 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Or. en

Perustelu

Ennen kuin komissio ehdottaa uusia jäljitettävyysvaatimuksia, sen olisi kuultava 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten ammattiala- ja kuluttajajärjestöjä, hyödyntääkseen niiden 
asiantuntemusta ja ottaakseen huomioon vaatimusten käytännön seuraukset.

Tarkistus 332
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 

1. Komissio voi edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
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asettavat markkinoilla saataville tiettyjä 
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä, jotka 
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi saattavat aiheuttaa vakavan riskin 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

asettavat markkinoilla saataville tiettyjä 
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä ja 
etenkin sellaisia, jotka erityispiirteidensä 
tai niiden jakeluun tai käyttöön liittyvien 
erityisolosuhteiden vuoksi saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle.

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyysjärjestelmän luominen saatetaan havaita hyödylliseksi myös muissa 
tuoteluokissa, koska on erittäin tärkeää tunnistaa tuote ja toimitusketjuun osallistuva 
talouden toimija (entinen 15 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 333
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuote ja sen 
toimitusketjuun osallistuvat talouden 
toimijat voidaan tunnistaa, sekä tuotteen 
varustamisesta tietovälineellä, 
pakkauksella tai liiteasiakirjalla, jonka 
avulla tällaista tietoa voidaan käyttää.

2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuote ja sen 
toimitusketjuun osallistuvat talouden 
toimijat voidaan tunnistaa, sekä tuotteen 
varustamisesta tietovälineellä, 
pakkauksella tai liiteasiakirjalla, jonka 
avulla tällaista tietoa voidaan käyttää.
Jäljitettävyysjärjestelmässä on oltava 
mahdollisuus ulottaa tuotteiden 
jäljitettävyys kuluttajaan asti 
vapaaehtoisen järjestelmään liittymisen 
ansiosta. 

Or. en

Tarkistus 334
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäljitettävyysjärjestelmässä on oltava 
mahdollisuus ulottaa tuotteiden 
jäljitettävyys kuluttajaan asti 
vapaaehtoisen järjestelmään liittymisen 
ansiosta.

Or. en

Tarkistus 335
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai 
-ryhmien määrittelemiseksi, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle,

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai 
-ryhmien määrittelemiseksi, joihin olisi 
sovellettava jäljitettävyysvaatimuksia,

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyysjärjestelmän luominen saatetaan havaita hyödylliseksi myös muissa 
tuoteluokissa varten, koska on erittäin tärkeää tunnistaa tuote ja toimitusketjuun osallistuva 
talouden toimija (entinen 15 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 336
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen (a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
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sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai 
-ryhmien määrittelemiseksi, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle,

sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai 
-ryhmien määrittelemiseksi, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle. Komission 
on ilmoitettava näissä delegoiduissa 
säädöksissä, onko se käyttänyt 
päätöksessä 2010/15/EU säädettyä 
riskinarviointimenetelmää, tai jos 
mainittu menetelmä ei sovellu 
asianomaiselle tuotteelle, sen on 
kuvattava käyttämänsä menetelmä 
yksityiskohtaisesti;

Or. fr

Tarkistus 337
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen. 
Komissio määrittää pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan.

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen. 
Komissio määrittää asiaankuuluvien 
sidosryhmien näkemykset tarvittaessa 
huomioon ottaen pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan.

Or. en

(Ks. saman esittäjän johdanto-osan 24 kappaletta koskeva tarkistus.)

Perustelu

Komission olisi otettava sidosryhmien näkemykset soveltuvin osin huomioon, kun se 
määrittelee uusien eurooppalaisten turvallisuusnormien sisältöä, jotta kyseiset normit olisivat 
relevantteja, oikeasuhteisia ja tehokkaita.
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Tarkistus 338
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen. 
Komissio määrittää pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan.

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen. 
Komissio määrittää pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan 19 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun komitean antaman 
suosituksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 339
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön 
delegoidulla säädöksellä 20 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

(Ks. saman esittäjän johdanto-osan 27 kappaletta koskeva tarkistus.)
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Perustelu

Kulutustuotteita koskevien, 4 artiklaan perustuvien uusien eurooppalaisten 
turvallisuusnormien olisi katsottava täydentävän perusasetusta, koska niillä lisätään siihen 
muita kuin keskeisiä osia SEUT:n 290 artiklan mukaisesti. Koska 4 artikla on sisällöltään 
hyvin yleinen, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava vastustaa uusia normeja 
koskevien valtuuksien siirtämistä komissiolle ja peruuttaa se. Siksi valtuudet on hyväksyttävä 
delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 340
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen eurooppalaisen 
standardointiorganisaation on ilmoitettava 
kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
pyynnön vastaanottamisesta, hyväksyykö 
se sen.

2. Asianomaisen eurooppalaisen 
standardointiorganisaation on ilmoitettava
kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
pyynnön vastaanottamisesta, hyväksyykö 
se sen. Jos standardointiorganisaatio ei 
hyväksy 1 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, 
komissio voi uskoa tehtävä muille 
soveliaille toimijoille.

Or. de

Tarkistus 341
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalainen standardi täyttää 
vaatimukset, jotka sen on tarkoitus kattaa, 
ja 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen, komissio 
julkaisee tällaisen eurooppalaisen 
standardin viitetiedot viipymättä Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

5. Jos eurooppalainen standardi täyttää 
sekä vaatimukset, jotka sen on tarkoitus 
kattaa, että 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen, ja 19 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu komitea vahvistaa tämän 
19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, komissio 
julkaisee tällaisen eurooppalaisen 
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standardin viitetiedot viipymättä Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. de

Tarkistus 342
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [lisätään 
päivämäärä, joka on 3 kuukautta ennen 
tämän asetuksen soveltamispäivää], ja 
niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.
2. Edellä 1 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.

Or. en

(Ks. menettelyssä 2013/0048(COD) annettavan asetuksen 31 artikla.)
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Perustelu

Tuoteturvallisuussääntöjen rikkomisesta langettavien seuraamusten olisi oltava samat 
kaikkien tuotteiden (yhdenmukaistettujen ja yhdenmukaistamattomien, kulutustavaroiden ja 
ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden) kohdalla, ja niitä olisi sovellettava myös 
tapauksiin, joissa esimerkiksi ympäristömääräyksiä ei noudateta. Siksi seuraamuksia koskevat 
säännöt olisi vahvistettava yksinomaan markkinavalvonta-asetuksessa.

Tarkistus 343
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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

Seuraamusten oikeasuhteisuus katetaan jo virkkeessä, jossa todetaan, että niiden on oltava 
”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”.

Tarkistus 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko ja liikevaihto sekä toimet, 
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keskisuurten yritysten tilanne. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

jotka talouden toimijat tosiasiassa 
toteuttavat tuotantoprosessissa, ja 
talouden toimijoiden mahdollisuudet 
vaikuttaa tuoteturvallisuuteen.
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

r. it

Tarkistus 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 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. Seuraamuksia voidaan 
myös koventaa suhteessa tuotteiden 
määrään ja arvoon ja siihen, kuinka 
pitkäksi aikaa tuotteet on asetettu 
saataville markkinoilla.

Or. de

Tarkistus 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten vuotuinen liikevaihto. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja 
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Or. pl

Tarkistus 347
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon
yritysten vaatimustenvastaisesta tuotteesta 
tai tuotteista saama myyntituotto 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.

Or. en

Perustelu

Pelkkä yrityksen koko ei ole hyvä peruste seuraamusten määrittämiselle. Sen sijaan 
seuraamuksen määrän olisi perustuttava vaatimustenvastaisista tuotteista saatuun todelliseen 
myyntituottoon, jottei yrityksiä rangaistaisi suhteettomasti.
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Tarkistus 348
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
rikkomisen vakavuus, yritysten koko ja
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tilanne sekä toimet, jotka talouden toimijat 
tosiasiassa toteuttavat tuotantoprosessissa, 
ja talouden toimijoiden mahdollisuudet 
vaikuttaa tuoteturvallisuuteen. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva tuotteen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaava
talouden toimija on aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen, ja vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.

Or. it

Tarkistus 349
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko ja tilanne. Seuraamuksia 
voidaan lisätä, jos kyseessä oleva talouden 
toimija on aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen, ja vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.

Or. pl
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Tarkistus 350
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
rikkomisen vakavuus, yritysten liikevaihto 
ja koko ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne sekä toimet, 
jotka talouden toimijat tosiasiassa 
toteuttavat tuotantoprosessissa, ja 
talouden toimijoiden mahdollisuudet 
vaikuttaa tuoteturvallisuuteen. 
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva tuotteen ensimmäisestä 
markkinoille saattamisesta vastaava
talouden toimija on aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen, ja vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.

Or. it

Tarkistus 351
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetuissa seuraamuksissa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus ja sen 
ansiosta saadun oikeudettoman 
myyntituoton määrä. Seuraamuksia 
voidaan lisätä, jos kyseessä oleva talouden 
toimija on aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen, ja vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.



AM\1003186FI.doc 165/165 PE516.922v03-00

FI

Or. en

Tarkistus 352
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuitenkin sovellettaessa tämän asetuksen 
16 ja 17 artiklaa komissiota avustaa 
asetuksella (EY) N:o 1025/2012 perustettu 
komitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Kuitenkin sovellettaessa tämän asetuksen 
16 ja 17 artiklaa komissiota avustaa 
asetuksella (EY) N:o 1025/2012 perustettu 
komitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. 
Tämä ei rajoita 16 artiklan 1 ja 
5 kohdassa säädettyä toimivaltaa.

Or. de

Tarkistus 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 
3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. it


