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Tarkistus 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ANECin (European 
Association for the Co-ordination of 
Consumer Representation in 
Standardisation) ja BEUCin (Euroopan 
kuluttajaliitto) yleistä tuoteturvallisuutta 
koskevan direktiivin tarkistamisesta 
laatiman asiakirjan, jossa käsitellään 
kuluttajien kannalta tärkeimpiä aiheita 
("Revision of the General Product Safety 
Directive: Key Issues from a Consumer 
Perspective"), ANEC-GA-2010-G-001 
lopullinen, BEUC X/031/2010 – 18-
05/2010,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ANECin ja 
ORGALIMEn (Liaison of European 
Mechanical, Electrical and Electronic 
Engineering and Metalworking) 
huhtikuussa 2009 julkaiseman yhteisen 
kannanoton, jossa kehotetaan 
perustamaan tehokas yleiseurooppalainen 
markkinavalvontajärjestelmä ("Call for 
an effective Pan-European market 
surveillance system"),

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
varmistaa, että kaikki EU:n markkinoille 
saatetut tuotteet ovat turvallisia, jotta 
voidaan taata korkeatasoinen
kuluttajansuoja,

A. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
varmistaa, että kaikki EU:n markkinoille 
saatetut tuotteet ovat turvallisia, jotta 
voidaan taata korkeatasoinen suoja muun 
muassa kuluttajille,

Or. en

Tarkistus 4
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä 
2001/95/EY (jäljempänä: 
tuoteturvallisuusdirektiivi), jolla 
vahvistetaan yhteisön tasolla 
kulutustuotteiden yleiset 
turvallisuusvaatimukset, on tarkistettava ja 
se on saatettava uuden 
lainsäädäntökehyksen, erityisesti 
markkinoiden valvonnasta annetun 
asetuksen, mukaiseksi,

C. katsoo, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä 
2001/95/EY (jäljempänä: 
tuoteturvallisuusdirektiivi), jolla 
vahvistetaan yhteisön tasolla 
kulutustuotteiden yleiset 
turvallisuusvaatimukset, on tarkistettava ja 
se on saatettava integroimalla uuden 
lainsäädäntökehyksen, erityisesti 
markkinoiden valvonnasta annetun 
asetuksen, mukaiseksi,

Or. en

Tarkistus 5
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että markkinoiden 
valvonnan taso vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltiosta toiseen ja monet niistä eivät 
osoita tarvittavia resursseja tehokkaaseen 
markkinavalvontaan ja tulkitsevat eri 
tavalla käsitettä "vakavan vaaran 
aiheuttava tuote",

E. ottaa huomioon, että markkinoiden 
valvonnan taso vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltiosta toiseen ja monet niistä eivät 
osoita tarvittavia resursseja tehokkaaseen 
markkinavalvontaan ja tulkitsevat eri 
tavalla käsitettä "vakavan vaaran 
aiheuttava tuote", mikä voi luoda esteitä 
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle 
sisämarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 6
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ε a. ottaa huomioon, että kansallisten 
valvontaviranomaisten tehokkuus on 
keskeistä riittävän 
markkinavalvontajärjestelmän toiminnan 
kannalta,

Or. el

Tarkistus 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että tehokkaan ja 
oikeasuhteisen markkinoiden valvonnan 
puuttuminen näyttää olevan yksi 
tärkeimmistä sellaisen epäreilun kilpailun 
syistä, joka kohdistuu legitiimeihin ja 
vastuullisiin markkinatoimijoihin ja 
erityisesti pk-yrityksiin,
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Or. en

Tarkistus 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden väliset markkinoiden 
valvonnan erot saattavat vääristää 
kilpailua ja vaarantaa kuluttajien 
turvallisuuden,

Or. en

Tarkistus 9
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. pitää markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyötä ja yhteistä markkinavalvontaa 
olennaisen tärkeinä ja katsookin, että niitä 
olisi vahvistettava entisestään ja että tähän 
olisi osoitettava resursseja,

F. pitää markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyötä ja yhteistä markkinavalvontaa 
olennaisen tärkeinä ja katsookin, että niitä 
olisi vahvistettava entisestään ja että tähän 
olisi osoitettava yhteisön resursseja, joilla 
vahvistetaan kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
infrastruktuuria,

Or. el

Tarkistus 10
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että markkinoiden valvontaa 
koskevaa nykyistä lainsäädäntökehystä on 
vahvistettava tehokkaasti ja koordinoitava 
edelleen;

1. katsoo, että markkinoiden valvontaa 
koskevaa nykyistä lainsäädäntökehystä on 
vahvistettava tehokkaasti ja koordinoitava 
edelleen, jotta voidaan välttää 
hyväksikäytettävät lainsäädännön 
aukkokohdat;

Or. el

Tarkistus 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että markkinoiden valvontaa
koskevaa nykyistä lainsäädäntökehystä on 
vahvistettava tehokkaasti ja koordinoitava 
edelleen;

1. katsoo, että markkinoiden valvontaa
koskeva nykyinen lainsäädäntökehys ei 
mahdollista riittävää johdonmukaisuutta
ja että sen vuoksi sitä olisi tarkistettava ja
koordinoitava edelleen;

Or. en

Tarkistus 12
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota edistämään 
aktiivisemmin Euroopan 
markkinavalvontaviranomaisten, 
tulliviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toimien 
koordinointia, jotta voidaan parantaa 
markkinoiden valvonnan tehokkuutta ja 
antaa mahdollisuus palauttaa ja vetää 
Euroopan markkinoilta pois tuotteet, 
jotka aiheuttavat vaaraa kuluttajien 
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terveydelle ja turvallisuudelle;

Or. el

Tarkistus 13
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ehdottaa komissiolle, että markkinoiden
valvonnalle olisi luotava yhteinen 
eurooppalainen kehys;

2. ehdottaa komissiolle, että markkinoiden
valvonnan koordinointia varten olisi 
luotava yhteinen eurooppalainen
viranomainen;

Or. el

Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ehdottaa komissiolle, että markkinoiden 
valvonnalle olisi luotava yhteinen 
eurooppalainen kehys;

2. kehottaa komissiota monivuotisessa 
toimintasuunnitelmassaan kehittämään 
edelleen markkinoiden valvontaa 
Euroopan unionin roolin vahvistamiseksi 
kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
toiminnan koordinoinnissa; 

Or. de

Tarkistus 15
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ehdottaa komissiolle, että markkinoiden 
valvonnalle olisi luotava yhteinen 
eurooppalainen kehys;

2. ehdottaa komissiolle, että markkinoiden 
valvonnalle olisi luotava yhteinen 
eurooppalainen kehys, joka koskee kaikkia 
sisämarkkinoilla olevia tai EU:n 
markkinoille tulevia tuotteita;

Or. en

Tarkistus 16
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
lisätä rahoitusta 
markkinavalvontaviranomaisille ja 
painostamaan jäsenvaltioita resurssien 
järkevämpään käyttämiseen; korostaa, että
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontajärjestelmien 
parantaminen tuo lisäarvoa 
sisämarkkinoille;

Or. el

Tarkistus 17
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit
markkinavalvontatoimiin; kehottaa
komissiota painostamaan, avustamaan ja 

3. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään taloudellisia ja 
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kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

henkilöresursseja markkinavalvontaan; 
korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;
ehdottaa, että komissio tekee kattavan 
arvioinnin tuotteiden tuloväylistä EU:n 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
osoittamaan riittävät taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota tekemään mahdolliseksi 
taloudellisen tuen antamisen Euroopan 
rakennerahastosta niille jäsenvaltioille, 
joiden on maantieteellisen asemansa tai 
taloudellisen tilanteensa vuoksi vaikea 
toteuttaa toimia kolmansista maista 
tulevia laittomia tuotteita vastaan; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että on 
erittäin tärkeää varmistaa 
sisämarkkinoiden ulkorajat ja erityisesti 
tärkeimmät satamat; korostaa, että 
toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

Or. de
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Tarkistus 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät vääristävät 
kilpailua, vaarantavat kuluttajien
turvallisuuden ja heikentävät kansalaisten
luottamusta sisämarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 20
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään 
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; kehottaa myöntämään 
resursseja komissiossa ja koordinoimaan 
markkinavalvontatoimia jäsenvaltioiden 
välillä; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

Or. en
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Tarkistus 21
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään
markkinavalvontaan osoitettavia 
resursseja; korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
osoittamaan riittävät resurssit
markkinavalvontatoimiin; kehottaa 
komissiota painostamaan, avustamaan ja 
kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään
tukea ja henkilöstöresursseja 
markkinavalvonnan tehostamiseksi; 
korostaa, että toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät heikentävät 
kuluttajien luottamusta
yhtenäismarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että talous- ja rahoituskriisiä 
ei saa käyttää tekosyynä sille, ettei 
markkinoiden valvontaan osoiteta riittäviä 
resursseja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
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koordinoidulla tavalla käyttöön pakotteita 
kuten suurien sakkojen määräämistä 
niille talouden toimijoille, jotka 
tarkoituksellisesti tuovat 
yhtenäismarkkinoille vaarallisia tai 
vaatimusten vastaisia tuotteita; ehdottaa, 
että tuotteita koskevat kiellot 
julkistettaisiin mahdollisimman usein, 
jotta voidaan lisätä rajavalvonnan 
näkyvyyttä ja markkinoiden valvontaa ja 
estää rikollisten markkinatoimijoiden 
toimintaa;

Or. de

Tarkistus 24
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että myös verotuksen 
ja tulliliiton pääosasto on korostanut, että 
tullivalvonnassa tuoteturvallisuusasioita 
on tarkasteltava yhtenäisesti; pitää sen 
vuoksi ilahduttavana, että on perustettu 
jäsenvaltioiden ja komission välinen 
hankeryhmä, joka laatii 
tuoteturvallisuuden alaa koskevat 
tullivalvonnan suuntaviivat;

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota yhdessä 
markkinavalvontaviranomaisten ja 
tulliviranomaisten kanssa rahoittamaan 
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markkinavalvontaa koskevat yhteiset 
lisätoimet

Or. el

Tarkistus 26
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; muistuttaa 
tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyön tärkeydestä ulkorajoilla, jotta 
yhteisöön tulevat tuotteet tarkastetaan 
asianmukaisesti;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; ehdottaa, 
että tämä tehtävä annettaisiin Prosafe-
verkostolle; muistuttaa tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön 
tärkeydestä ulkorajoilla, jotta yhteisöön 
tulevat tuotteet tarkastetaan 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; muistuttaa
tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten
yhteistyön tärkeydestä ulkorajoilla, jotta 
yhteisöön tulevat tuotteet tarkastetaan 
asianmukaisesti;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; ehdottaa 
tämän toteuttamiseksi, että otetaan 
käyttöön kansallisten 
markkinavalvontajärjestelmien 
"vastavuoroista arviointia" koskeva avoin 
menettely, jossa maakohtaisiin 
raportteihin sovelletaan vertaisarviointia 
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Euroopan tasolla ja jossa kuullaan 
eturyhmiä; palauttaa mieliin, että tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyö 
on tärkeää ulkorajoilla;

Or. de

Tarkistus 28
Barbara Weiler

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; muistuttaa 
tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyön tärkeydestä ulkorajoilla, jotta 
yhteisöön tulevat tuotteet tarkastetaan 
asianmukaisesti;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä; kehottaa 
markkinavalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä ja koordinoimaan 
toimintaansa, yhdistämään taitotietoa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä; muistuttaa 
tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyön tärkeydestä ulkorajoilla, jotta 
yhteisöön tulevat tuotteet tarkastetaan 
asianmukaisesti;

Or. de

Tarkistus 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
jakamaan tuoteturvallisuutta koskevat 
selvitykset ja tutkimukset muiden 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
käsiteltävien tuotteiden referenssinumerot 
olisi mainittava, jotta muiden 
viranomaisten on helpompi tunnistaa 
tuotteet ja jotta he voivat hyötyä 
tutkimuksista tekemällä niistä käännöksiä 
ja hyödyntämällä niiden tietoja; kehottaa 
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jäsenvaltioita sallimaan sen, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
markkinavalvontatoimia muiden 
jäsenvaltioiden toimittamien testitulosten 
tai selvitysten perustella ja siten välttävät 
työn päällekkäisyyttä;

Or. en

Tarkistus 30
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. tunnustaa Prosafe-verkoston 
merkittävän panoksen yhteisten 
markkinavalvontatoimien 
koordinoinnissa ja koeteltujen ja 
testattujen käytänteiden vaihdossa; panee 
kuitenkin merkille, että Prosafen 
resurssien vähyys ja epävirallinen 
rakenne rajoittavat sen kautta tapahtuvaa 
koordinointia; ehdottaa sen vuoksi, että 
perustetaan riippumaton EU:n 
erityisvirasto, joka läheisessä yhteistyössä 
Prosafen kanssa voisi jäsenvaltioiden 
markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten 
välisen toiminnan koordinoinnin rinnalla 
huolehtia lisätehtävistä, joita olisivat 
esimerkiksi yhteisten toimintanormien 
noudattamisen seuranta ja jäsenvaltioiden 
tukeminen markkinavalvonta- ja 
tulliviranomaisten kouluttamisessa;

Or. de

Tarkistus 31
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan 
parhaita käytänteitä ja sallimaan sen, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat markkinavalvontatoimia 
muiden jäsenvaltioiden toimittamien 
testitulosten tai selvitysten perustella, jotta 
voidaan välttää työn päällekkäisyyttä, 
lisätä yhtenäisyyttä ja varmistaa 
yhtenäismarkkinoiden parempi 
koordinointi;

Or. en

Tarkistus 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota perustamaan 
julkisen tietokannan, johon kerätään tietoja 
kulutustuotteiden turvallisuudesta ja jossa 
on foorumi valituksia varten ja joka lisää 
tietoisuutta vaarallisista tuotteista yli 
rajojen sisämarkkinoilla; kehottaa 
perustamaan Euroopan komission 
koordinoiman ja rahoittaman 
onnettomuustilastojärjestelmän, josta on 
julkaistava vuosittain raportti ja jossa 
jäsenvaltiot raportoivat niiden alueella 
onnettomuuksia aiheuttaneista tuotteista;

7. kehottaa komissiota perustamaan 
julkisen tietokannan, johon kerätään tietoja 
kulutustuotteiden turvallisuudesta, jonka 
perustana voisi olla tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja
markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista annetun asetuksen 23 
artiklassa tarkoitettu tietojärjestelmä, ja
jossa on foorumi valituksia varten ja joka 
lisää tietoisuutta vaarallisista tuotteista yli 
rajojen sisämarkkinoilla; vaatii 
kiinnittämään erityistä huomiota 
tietokannan käyttöä koskevien sääntöjen 
määrittelemiseen ja keskeisten 
määritelmien laatimiseen, jotta voidaan 
välttää kielteiset sivuvaikutukset; kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita liittymään 
tapaturmatietokantaan (IDB), jotta tietoja 
terveyttä koskevista onnettomuuksista 
voidaan koordinoida paremmin EU:n 
tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kuluttajille annetaan 
mahdollisuus valittaa vaarallisista 
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tuotteista kansallisille viranomaisille ja 
että valituksia käsitellään tehokkaasti ja 
asiantuntevasti;

Or. en

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota perustamaan 
julkisen tietokannan, johon kerätään 
tietoja kulutustuotteiden turvallisuudesta 
ja jossa on foorumi valituksia varten ja
joka lisää tietoisuutta vaarallisista 
tuotteista yli rajojen sisämarkkinoilla; 
kehottaa perustamaan Euroopan 
komission koordinoiman ja rahoittaman 
onnettomuustilastojärjestelmän, josta on 
julkaistava vuosittain raportti ja jossa 
jäsenvaltiot raportoivat niiden alueella 
onnettomuuksia aiheuttaneista tuotteista;

7. kehottaa komissiota parantamaan 
markkinavalvonnan 
tietojenvaihtojärjestelmän (ICSMS) 
tietopankkia, joka tarjoaa kuluttajille ja 
viranomaisille tietoa vaarallisista tuotteista 
sisämarkkinoilla ja antaa kuluttajille 
mahdollisuuden ilmoittaa vaarallisista 
tuotteista sähköisesti toimivaltaisille 
viranomaisille; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät vielä käytä 
ICSMS:ää, osallistumaan tähän tärkeään 
hankkeeseen; kehottaa jäsenvaltioita 
komission koordinoimina laajentamaan 
"Euroopan tapaturmatietokantaa", johon 
edustava jäsenvaltioiden sairaaloiden 
joukko ilmoittaa vapaaehtoisesti tiettyjen 
tuotteiden yhteydessä sattuvista 
onnettomuuksista, sekä parantamaan sen 
luotettavuutta ja merkitystä;

Or. de

Tarkistus 34
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota perustamaan 
julkisen tietokannan, johon kerätään tietoja 

7. kehottaa komissiota perustamaan 
julkisen tietokannan, johon kerätään tietoja 
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kulutustuotteiden turvallisuudesta ja jossa 
on foorumi valituksia varten ja joka lisää 
tietoisuutta vaarallisista tuotteista yli 
rajojen sisämarkkinoilla; kehottaa 
perustamaan Euroopan komission 
koordinoiman ja rahoittaman
onnettomuustilastojärjestelmän, josta on 
julkaistava vuosittain raportti ja jossa 
jäsenvaltiot raportoivat niiden alueella 
onnettomuuksia aiheuttaneista tuotteista;

kulutustuotteiden turvallisuudesta ja jossa 
on foorumi valituksia varten ja joka lisää 
tietoisuutta vaarallisista tuotteista yli 
rajojen sisämarkkinoilla; kehottaa 
perustamaan 
onnettomuustilastojärjestelmän, josta on 
julkaistava vuosittain raportti; katsoo, että 
se voisi olla kehitteillä oleva 
tapaturmatietokanta; katsoo, että 
tietokanta tarvitsee oikeusperustan ja että 
jäsenvaltioiden on raportoitava 
tietokantaan; katsoo, että sen on oltava 
Euroopan komission koordinoima ja 
rahoittama tietokanta, jossa jäsenvaltiot 
raportoivat niiden alueella onnettomuuksia 
aiheuttaneista tuotteista;

Or. en

Tarkistus 35
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
kansainvälistä yhteistyötä 
kansainvälisessä kulutustuotteiden 
turvallisuusryhmässä, jotta voidaan 
vaihtaa koeteltuja ja testattuja käytänteitä 
ja yhdessä estää Euroopan 
yhtenäismarkkinoille vietäväksi 
tarkoitettujen vaarallisten aineiden 
valmistaminen kolmansissa maissa; 

Or. de

Tarkistus 36
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin 
tarkistamista ja kehottaa lähentämään
direktiivin määritelmät ja taloudellisille 
toimijoille asetetut velvoitteet 
markkinoiden valvonnasta annettuun 
direktiiviin;

8. kannattaa yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin ja uuden 
lainsäädäntökehyksen tarkistamista 
samanaikaisesti sekä niiden sulauttamista 
yhteen kaikkien tuotteiden 
markkinavalvontaa koskevaan 
säädökseen, joka perustuu asetukseen 
765/2008; katsoo, että tässä 
tarkistamisessa olisi pyrittävä 
saavuttamaan tuoteturvallisuuden ja 
markkinavalvonnan korkea taso;
katsoo, että vain yhtenäisellä asetuksella 
voidaan luoda yhtenäinen kaikkia 
tuotteita koskeva järjestelmä; kehottaa 
komissiota sisällyttämään tähän 
tarkistamiseen yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
säännökset (kuten vaatimus antaa tietoja 
kuluttajille ja pitää rekisteriä valituksista), 
jotka ovat kehittyneempiä kuin uuden 
lainsäädäntökehyksen säännökset;

Or. en

Tarkistus 37
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin 
tarkistamista ja kehottaa lähentämään 
direktiivin määritelmät ja taloudellisille 
toimijoille asetetut velvoitteet
markkinoiden valvonnasta annettuun 
direktiiviin;

8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin 
tarkistamista ja kehottaa lähentämään 
direktiivin määritelmät markkinoiden 
valvonnasta annettuun direktiiviin;

Or. de
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Tarkistus 38
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin 
tarkistamista ja kehottaa lähentämään 
direktiivin määritelmät ja taloudellisille 
toimijoille asetetut velvoitteet
markkinoiden valvonnasta annettuun 
direktiiviin;

8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin 
tarkistamista ja kehottaa lähentämään 
direktiivin määritelmät ja taloudellisille 
toimijoille asetetut velvoitteet, jotka 
määritellään päätöksessä 768/2008,
markkinoiden valvonnasta annettuun 
direktiiviin;

Or. en

Tarkistus 39
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa lähentämään 
tuoteturvallisuusdirektiivin ja uuden 
lainsäädäntökehyksen jäljitettävyyttä 
koskevat vaatimukset, jotta voidaan taata 
johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 40
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa lähentämään 
tuoteturvallisuusdirektiivin ja uuden 
lainsäädäntökehyksen jäljitettävyyttä 
koskevat vaatimukset, jotta voidaan taata 

9. kehottaa lähentämään 
tuoteturvallisuusdirektiivin ja uuden 
lainsäädäntökehyksen jäljitettävyyttä 
koskevat vaatimukset, jotta voidaan taata 
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johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä; johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä;
katsoo, että tässä yhteydessä on vältettävä 
uuden byrokratian luomista;

Or. en

Tarkistus 41
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa vakavan vaaran aiheuttavien 
tuotteiden kaikissa jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisten määritelmien ja 
arviointien merkitystä, jotta kaikkialla 
unionissa olisi sama turvallisuustaso ja 
jäljitettävyysjärjestelmä;

10. korostaa vakavan vaaran aiheuttavien 
tuotteiden kaikissa jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisten määritelmien ja 
arviointien merkitystä, jotta kaikkialla 
unionissa olisi sama turvallisuustaso;

Or. de

Tarkistus 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ehdottoman välttämättömänä, 
että tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön sisällytetään yhteinen 
"lapsiin vetoavien tuotteiden" 
määritelmä; panee tyytyväisenä merkille 
lapsiin vetoavia laitteita käsittelevän 
tilapäisen työryhmän tekemän työn; 
kehottaa lisäämään avoimuutta prosessin 
kaikissa vaiheissa ja toivoo saavansa 
enemmän tietoa tähän saakka 
saavutetusta edistyksestä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 43
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ehdottoman välttämättömänä, 
että tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön sisällytetään yhteinen 
"lapsiin vetoavien tuotteiden" 
määritelmä; panee tyytyväisenä merkille 
lapsiin vetoavia laitteita käsittelevän 
tilapäisen työryhmän tekemän työn; 
kehottaa lisäämään avoimuutta prosessin 
kaikissa vaiheissa ja toivoo saavansa 
enemmän tietoa tähän saakka saavutetusta 
edistyksestä;

12. korostaa painokkaasti, että yhteinen 
"lapsiin vetoavien tuotteiden" määritelmä 
on oleellisen tärkeä yhtenäisen suojelun 
varmistamiseksi kaikkien 
haavoittuvimmalle kuluttajaryhmälle ja 
että siksi se olisi sisällytettävä
tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön; panee tyytyväisenä 
merkille lapsiin vetoavia laitteita 
käsittelevän tilapäisen työryhmän tekemän 
työn; kehottaa lisäämään avoimuutta 
prosessin kaikissa vaiheissa ja toivoo 
saavansa enemmän tietoa tähän saakka 
saavutetusta edistyksestä;

Or. el

Tarkistus 44
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ehdottoman välttämättömänä, 
että tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön sisällytetään yhteinen 
"lapsiin vetoavien tuotteiden" 
määritelmä; panee tyytyväisenä merkille 
lapsiin vetoavia laitteita käsittelevän 
tilapäisen työryhmän tekemän työn; 
kehottaa lisäämään avoimuutta prosessin 

12. kehottaa komissiota tutkimaan, missä 
määrin "lapsiin vetoavan tuotteen" 
määritelmä voitaisiin sisällyttää
tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen, jotta voidaan auttaa 
valmistajia heidän omissa 
riskinarvioinneissaan; korostaa, että ei 
saisi sallia kyseisen määritelmän 
käyttämistä perusteena tuotteiden
vetämiselle pois markkinoilta; panee 
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kaikissa vaiheissa ja toivoo saavansa 
enemmän tietoa tähän saakka saavutetusta 
edistyksestä;

tyytyväisenä merkille lapsiin vetoavia 
laitteita käsittelevän tilapäisen työryhmän 
tekemän työn; kehottaa lisäämään 
avoimuutta prosessin kaikissa vaiheissa ja 
toivoo saavansa enemmän tietoa tähän 
saakka saavutetusta edistyksestä;

Or. de

Tarkistus 45
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön sisällytetään yhteinen
"lapsiin vetoavien tuotteiden" määritelmä; 
panee tyytyväisenä merkille lapsiin
vetoavia laitteita käsittelevän tilapäisen 
työryhmän tekemän työn; kehottaa 
lisäämään avoimuutta prosessin kaikissa 
vaiheissa ja toivoo saavansa enemmän 
tietoa tähän saakka saavutetusta 
edistyksestä;

12. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiseen 
tarkistukseen sekä yhdenmukaistettuja 
tuotteita koskevaan alakohtaiseen 
lainsäädäntöön sisällytetään yhteinen
"lapsiin vetoavien tuotteiden" määritelmää 
koskeva markkinavalvonnan 
lähestymistapa; suhtautuu myönteisesti 
Prosafen työhön, joka koskee sähköisten 
tuotteiden "lapsiin vetoavaa suunnittelua 
koskevia yhteisiä toimia"; kehottaa
komissiota jatkamaan tätä työtä ja 
laajentamaan sen alaa kattamaan myös 
muut kuin sähköiset tuotteet; pyytää
lisäämään avoimuutta prosessin kaikissa 
vaiheissa ja toivoo saavansa enemmän 
tietoa tähän saakka saavutetusta 
edistyksestä;

Or. en

Tarkistus 46
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa yksinkertaistamaan EU:n 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja suosittaa 
sisällyttämään tarkistettuun ehdotukseen 
säännöksiä elintarvikkeita jäljittelevistä 
tuotteista;

14. kehottaa yksinkertaistamaan EU:n 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöä erityisesti 
komission tiedonannossa 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista
esitettyjen komission tavoitteiden 
"parempi lainsäädäntö" ja "pienet ensin" 
osalta ja suosittaa sisällyttämään 
tarkistettuun ehdotukseen säännöksiä 
elintarvikkeita jäljittelevistä tuotteista;

Or. fr

Tarkistus 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ehdotukseen velvollisuuden, jonka mukaan 
valmistajien on tehtävä riskianalyysi 
suunnitteluvaiheessa; vaatii, että 
mahdolliset tunnistetut vaarat olisi 
dokumentoitava tuotteen yhteydessä, kun 
se tuodaan markkinoille;

16. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ehdotukseen velvollisuuden, jonka mukaan 
valmistajien on tehtävä riskianalyysi 
suunnitteluvaiheessa; vaatii, että 
mahdolliset tunnistetut vaarat olisi 
dokumentoitava ja asetettava julkisten 
viranomaisten saataville;

Or. en

Tarkistus 48
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ehdotukseen velvollisuuden, jonka mukaan 
valmistajien on tehtävä riskianalyysi 
suunnitteluvaiheessa; vaatii, että 
mahdolliset tunnistetut vaarat olisi 

16. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ehdotukseen velvollisuuden, jonka mukaan 
valmistajien on tehtävä riskianalyysi, joka 
soveltuu tuotteeseen suunnitteluvaiheessa; 
vaatii, että mahdolliset tunnistetut vaarat 
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dokumentoitava tuotteen yhteydessä, kun 
se tuodaan markkinoille;

olisi dokumentoitava ja niistä olisi 
pyynnöstä raportoitava viranomaisille;

Or. de

Tarkistus 49
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan kiireellisten toimien 
tilapäisyydestä, sillä tämä aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta; korostaa, että 
tarvitaan tehokkaampi sääntelykehys, joka 
mahdollistaa nopean puuttumisen asioihin 
ja luotettavat pitkän aikavälin ratkaisut 
ilman, että poliittisia päätöksiä siirretään 
standardointielimille; katsoo, että 
tuoteturvallisuusdirektiivissä olisi 
säädettävä mahdollisuudesta asettaa 
tuotekohtaisia sääntöjä, joiden sisältöä tai 
soveltamisaikaa ei rajoiteta;

17. korostaa, että tarvitaan tehokkaampi 
sääntelykehys, joka mahdollistaa nopean 
puuttumisen asioihin ja luotettavat pitkän 
aikavälin ratkaisut ilman, että poliittisia 
päätöksiä siirretään standardointielimille
tai komissiolle; katsoo, että 
tuoteturvallisuusdirektiivissä olisi 
säädettävä mahdollisuudesta asettaa 
tuotekohtaisia sääntöjä, joiden sisältöä tai 
soveltamisaikaa ei rajoiteta;

Or. de

Tarkistus 50
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan kiireellisten toimien 
tilapäisyydestä, sillä tämä aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta; korostaa, että 
tarvitaan tehokkaampi sääntelykehys, joka 
mahdollistaa nopean puuttumisen asioihin 
ja luotettavat pitkän aikavälin ratkaisut 
ilman, että poliittisia päätöksiä siirretään 
standardointielimille; katsoo, että 
tuoteturvallisuusdirektiivissä olisi 
säädettävä mahdollisuudesta asettaa 

17. korostaa, että tarvitaan tehokkaampi 
sääntelykehys, joka mahdollistaa nopean 
puuttumisen asioihin ja luotettavat pitkän 
aikavälin ratkaisut ilman, että poliittisia 
päätöksiä siirretään standardointielimille 
tai komissiolle asettamatta selkeitä ja 
välttämättömiä toimintapolitiikkaa 
koskevia vaatimuksia, kuten tehdään 
yhdenmukaistetun lainsäädännön 
tapauksessa;
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tuotekohtaisia sääntöjä, joiden sisältöä tai 
soveltamisaikaa ei rajoiteta;

Or. en

Tarkistus 51
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että vakavan vaaran 
aiheuttavat tuotteet on vedettävä pysyvästi 
markkinoilta tai ne on pyydettävä 
palauttamaan mahdollisimman pian ja että 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa on 
taattava jäljitettävyys;

18. korostaa, että vakavan vaaran 
aiheuttavat tuotteet on vedettävä pysyvästi 
markkinoilta tai ne on pyydettävä 
palauttamaan mahdollisimman pian ja että 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa on 
taattava jäljitettävyys, mikä edellyttää, että 
markkinavalvontaviranomaisilla on 
riittävät resurssit;

Or. en

Tarkistus 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
19 kohta – johdantokappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
jo käytössä olevien 
tunnistamismenetelmien täytäntöönpanoa 
valvotaan tehokkaasti; rohkaisee 
komissiota tekemään selvityksiä ja 
arviointeja uusien teknologioiden käytöstä, 
joista voidaan mainita esimerkkeinä 
radiotaajuinen etätunnistus (RFID), tagit 
sekä nanopainatuksella varustetut älykkäät 
pakkaukset, mutta katsoo kuitenkin, että 
kyseisten teknologioiden käyttö ei saisi
vaarantaa kuluttajan yksityisyyttä, 
turvallisuutta ja suojaa;

19. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
jo käytössä olevien 
tunnistamismenetelmien täytäntöönpanoa 
valvotaan tehokkaasti; rohkaisee 
komissiota tekemään selvityksiä ja 
arviointeja uusien teknologioiden käytöstä, 
joista voidaan mainita esimerkkeinä 
radiotaajuinen etätunnistus (RFID), tagit 
sekä nanopainatuksella varustetut älykkäät 
pakkaukset, mutta katsoo samalla, että 
kyseisten teknologioiden käytön on oltava 
oikeasuhteista eikä se saa vaarantaa 
kuluttajan yksityisyyttä, turvallisuutta ja 
suojaa;
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Or. en

Tarkistus 53
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
19 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
jo käytössä olevien 
tunnistamismenetelmien täytäntöönpanoa 
valvotaan tehokkaasti; rohkaisee 
komissiota tekemään selvityksiä ja 
arviointeja uusien teknologioiden käytöstä,
joista voidaan mainita esimerkkeinä 
radiotaajuinen etätunnistus (RFID), tagit 
sekä nanopainatuksella varustetut 
älykkäät pakkaukset, mutta katsoo 
kuitenkin, että kyseisten teknologioiden 
käyttö ei saisi vaarantaa kuluttajan 
yksityisyyttä, turvallisuutta ja suojaa;

19. pitää ehdottoman välttämättömänä, että 
jo käytössä olevien 
tunnistamismenetelmien täytäntöönpanoa 
valvotaan tehokkaasti; rohkaisee 
komissiota tekemään selvityksiä ja 
arviointeja uusien teknologioiden käytöstä, 
mutta katsoo kuitenkin, että uusien
teknologioiden käyttö ei saisi vaarantaa 
kuluttajan yksityisyyttä, turvallisuutta ja 
suojaa;

Or. en

Tarkistus 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa kuitenkin, että yhtä 
pakollista teknistä ratkaisua ei saa asettaa 
viralliseksi 
jäljitettävyysjärjestelmäksi/menetelmäksi 
EU:n markkinoille ja kehottaa yleiseen 
suhteellisuuteen;

Or. en



AM\852080FI.doc 29/39 PE454.674v01-00

FI

Tarkistus 55
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että on parannettava ja 
entisestään vahvistettava 
RAPEX-tiedonvaihtoa kolmansista maista 
(Kiina/Intia) tulevista vaarallisista 
tuotteista ja arvioitava RAPEXin 
uusimpia tutkimuksia; 

Or. el

Muuttaminen 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin;

21. kehottaa komissiota parantamaan 
EU:n ulkopuolella tietoisuutta 
RAPEXista ja EU:n 
palautusjärjestelmistä ja varmistamaan, 
että tuoteturvallisuuden ammattilaisilla,
kaupan järjestöillä, kuluttajajärjestöillä ja 
kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
tutustua kaikkiin asian kannalta 
merkityksellisiin tietoihin; kehottaa 
samalla kunnioittamaan kaupallisen 
tiedon luottamuksellisuutta ja 
varmistamaa, että kansalliset 
viranomaiset ovat ainoa tietolähde;

Or. en

Tarkistus 57
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin;

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin, 
ja edistämään tätä oikeutta 
tiedotuskampanjoiden avulla;

Or. en

Tarkistus 58
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin;

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla,
yritysten ryhmittymillä,
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin, 
jotka eivät ole luottamuksellisia;

Or. de

Tarkistus 59
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin;

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että
valmistajilla, tuoteturvallisuuden 
ammattilaisilla, kuluttajajärjestöillä ja 
kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
tutustua kaikkiin asian kannalta 
merkityksellisiin tietoihin;
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Or. fr

Tarkistus 60
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin;

21. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuoteturvallisuuden ammattilaisilla, 
kuluttajajärjestöillä ja kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin 
asian kannalta merkityksellisiin tietoihin
niin, että samalla varmistetaan tarvittava 
luottamuksellisuus;

Or. en

Tarkistus 61
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee tyytyväisenä merkille RAPEXia 
koskevat uudet ohjeet, jotka omalta 
osaltaan parantavat RAPEXin toimintaa; 
pyytää komissiota muotoilemaan uuden 
riskinarviointimenetelmän jo käytössä 
olevien yhdenmukaistettuja 
kulutustuotteita koskevien menetelmien 
mukaiseksi, jotta voidaan auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia näiden 
työssä;

22. panee tyytyväisenä merkille RAPEXia 
koskevat uudet ohjeet, jotka omalta 
osaltaan parantavat RAPEXin toimintaa;
pyytää komissiota muotoilemaan uuden 
riskinarviointimenetelmän jo käytössä 
olevien yhdenmukaistettuja 
kulutustuotteita koskevien menetelmien 
mukaiseksi, jotta voidaan auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia näiden 
työssä, ja huolehtimaan siitä, että sen 
tulokset julkaistaan;

Or. fr
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Tarkistus 62
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee tyytyväisenä merkille RAPEXia 
koskevat uudet ohjeet, jotka omalta 
osaltaan parantavat RAPEXin toimintaa; 
pyytää komissiota muotoilemaan uuden 
riskinarviointimenetelmän jo käytössä 
olevien yhdenmukaistettuja
kulutustuotteita koskevien menetelmien 
mukaiseksi, jotta voidaan auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia näiden 
työssä;

22. panee tyytyväisenä merkille RAPEXia 
koskevat uudet ohjeet, jotka omalta 
osaltaan parantavat RAPEXin toimintaa;
pyytää komissiota muotoilemaan uuden 
riskinarviointimenetelmän jo käytössä 
olevien yhdenmukaistettuja tuotteita
koskevien menetelmien mukaiseksi, jotta 
voidaan auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia näiden 
työssä;

Or. en

Tarkistus 63
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota perustelemaan 
tuotteiden luokittelemisen "vakavan 
vaaran aiheuttaviksi" 
RAPEX-ilmoituksissa;

Or. de

Tarkistus 64
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on erityisen huolissaan siitä, että 
Kiinasta peräisin olevia tuotteita koskevia 

23. on erityisen huolissaan siitä, että 
Kiinasta peräisin olevia tuotteita koskevia 
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RAPEX-ilmoituksia on vuosi vuodelta 
enemmän ja että ne muodostavat yli puolet 
kaikista RAPEX-ilmoituksista, sekä siitä, 
että 20 prosentissa tapauksista kyseisten 
tuotteiden valmistajaa ei pystytä saamaan 
selville; kehottaakin lisäämään toimia 
kansainvälisellä tasolla ja panee 
tyytyväisenä merkille EU:n, Kiinan ja 
Yhdysvalojen yhteistyön tuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevien strategioiden 
yhteydessä; suhtautuu myönteisesti 
kaikkeen mahdolliseen EU:n ja Kiinan 
viranomaisten tarjoamaan tukeen, 
koulutukseen ja seminaareihin 
tuoteturvallisuuden parantamiseksi;

RAPEX-ilmoituksia on vuosi vuodelta 
enemmän ja että ne muodostavat yli puolet 
kaikista RAPEX-ilmoituksista, sekä siitä, 
että 20 prosentissa tapauksista kyseisten 
tuotteiden valmistajaa ei pystytä saamaan 
selville; kehottaakin lisäämään toimia 
kansainvälisellä tasolla ja panee 
tyytyväisenä merkille EU:n, Kiinan ja 
Yhdysvalojen yhteistyön tuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevien strategioiden 
yhteydessä; suhtautuu myönteisesti 
kaikkeen mahdolliseen EU:n ja Kiinan 
viranomaisten tarjoamaan tukeen, 
koulutukseen ja seminaareihin 
tuoteturvallisuuden parantamiseksi;
korostaa, että näiden haasteiden 
kohtaamiseksi ei tarvita monivuotisia 
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 65
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
26 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden 
viranomaisia varmistamaan henkilöstön 
asianmukaisen koulutuksen, jotta 
vaaralliset tuotteet voidaan löytää 
jatkossakin; kehottaa parantamaan tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyötä, ennen kuin tuotteet päästetään 
markkinoille;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden 
viranomaisia varmistamaan henkilöstön 
asianmukaisen koulutuksen, jotta 
vaaralliset tuotteet voidaan löytää 
jatkossakin; kehottaa parantamaan tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyötä, ennen kuin tuotteet päästetään 
markkinoille, mikä edellyttää myös tässä 
monivuotista ohjelmaa;

Or. en

Tarkistus 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota ja kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia edelleen 
kehittämään kuluttajille suunnattuja 
valistuskampanjoita, jotta kuluttajille 
voidaan tiedottaa väärennettyjen 
tuotteiden verkkokaupasta ostamiseen 
liittyvistä vaaroista;

Or. en

Tarkistus 67
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
27 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa, että 
markkinavalvontaviranomaisten on 
osallistuttava täysimääräisesti standardien 
laatimiseen, sillä tämä on sopiva tapa 
varmistaa, että standardien 
vapaaehtoinen soveltaminen lisää 
kuluttajien turvallisuutta;

27. Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 68
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
27 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa, että 
markkinavalvontaviranomaisten on 
osallistuttava täysimääräisesti standardien 
laatimiseen, sillä tämä on sopiva tapa 
varmistaa, että standardien vapaaehtoinen 
soveltaminen lisää kuluttajien 
turvallisuutta;

27. korostaa, että 
markkinavalvontaviranomaisten on
järjestelmällisesti osallistuttava
turvallisuuden kannalta merkityksellisten
standardien laatimiseen, sillä tämä on 
sopiva tapa varmistaa, että viranomaisten 
tietämys auttaa standardointiprosessissa 
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ja lisää standardeja koskevaa 
ymmärtämistä ja siten auttaa 
varmistamaan, että standardien 
vapaaehtoinen soveltaminen lisää 
kuluttajien turvallisuutta;

Or. de

Tarkistus 69
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
27 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa, että 
markkinavalvontaviranomaisten on 
osallistuttava täysimääräisesti standardien 
laatimiseen, sillä tämä on sopiva tapa 
varmistaa, että standardien vapaaehtoinen 
soveltaminen lisää kuluttajien 
turvallisuutta;

27. korostaa, että 
markkinavalvontaviranomaisten on 
osallistuttava täysimääräisesti standardien 
laatimiseen, sillä tämä on sopiva tapa 
varmistaa, että standardien vapaaehtoinen 
soveltaminen osaltaan lisää kuluttajien 
turvallisuutta ja edistää heidän terveyttään 
sekä parantaa oikeusvarmuutta, kun 
jäsenvaltioiden viranomaisilla on 
mahdollisuus oikein tulkita ja soveltaa 
eurooppalaisia standardeja;

Or. en

Tarkistus 70
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa parantamaan 
eurooppalaisten standardien 
vahvistamiseen nykyisin sovellettavia 
menettelyjä, jotta voidaan varmistaa, että 
uusiin tai kehittymässä oleviin vaaroihin 
voidaan reagoida ajoissa tehokkaammin; 
korostaa kuitenkin, että uusiin tai 
tarkistettuihin menetelmiin olisi myös 

Poistetaan.
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sisällyttävä parlamentaarinen valvonta; 
korostaa, että parlamentilla olisi myös 
oltava oikeus valvoa menetelmiä, kun 
siirrytään kansainvälisiin Euroopan 
ulkopuolisiin ja muihin standardeihin tai 
ryhdytään soveltamaan niitä;

Or. de

Tarkistus 71
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
28 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa parantamaan eurooppalaisten 
standardien vahvistamiseen nykyisin 
sovellettavia menettelyjä, jotta voidaan 
varmistaa, että uusiin tai kehittymässä 
oleviin vaaroihin voidaan reagoida ajoissa 
tehokkaammin; korostaa kuitenkin, että 
uusiin tai tarkistettuihin menetelmiin olisi 
myös sisällyttävä parlamentaarinen 
valvonta; korostaa, että parlamentilla olisi 
myös oltava oikeus valvoa menetelmiä, 
kun siirrytään kansainvälisiin Euroopan 
ulkopuolisiin ja muihin standardeihin tai 
ryhdytään soveltamaan niitä;

28. kehottaa parantamaan eurooppalaisten 
standardien kehittämistä koskevien 
toimivaltuuksien vahvistamiseen nykyisin 
sovellettavia komission menettelyjä, jotta 
voidaan varmistaa, että uusiin tai 
kehittymässä oleviin vaaroihin voidaan 
reagoida ajoissa tehokkaammin; korostaa 
kuitenkin, että uusiin tai tarkistettuihin 
menetelmiin olisi myös sisällyttävä 
parlamentaarinen valvonta; korostaa, että 
parlamentilla olisi myös oltava oikeus 
valvoa menetelmiä, kun siirrytään 
kansainvälisiin Euroopan ulkopuolisiin ja 
muihin standardeihin tai ryhdytään 
soveltamaan niitä;

Or. en

Tarkistus 72
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä ja komissiota 
tutkimaan kaikki mahdolliset järjestelmät, 
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jotka kykenevät nopeuttamaan 
standardien kehittämistä – varmistaen 
samalla kaikkien sidosryhmien 
asianmukaisen osallistumisen –
esimerkiksi ottamalla käyttöön 
nopeutetun menettelyn tai mahdollisesti 
mahdollisuuden, jossa komissio julkaisee 
olemassa olevat eurooppalaiset tai ISO-
standardit, joita on kehitetty yhteisön 
toimivallan ulkopuolella, mikäli kyseisten 
standardien katsotaan tarjoavan 
paremman kuluttajansuojan tason tai 
vastaavan tiettyyn riskiin väliaikaisena 
toimenpiteenä, kunnes pysyvä ratkaisu 
tulee saataville;

Or. en

Tarkistus 73
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että standardoinnin olisi 
rajoituttava siihen, että tarjotaan tekniset 
välineet, joiden avulla voidaan noudattaa 
poliittista päätöstä tai arvioida sen 
noudattamista; katsoo, että suoraan
kuluttajien hyvinvointiin vaikuttavia 
poliittisia kysymyksiä olisi käsiteltävä 
poliittisella tasolla, eikä niitä pitäisi siirtää 
standardointielimille;

29. katsoo, että standardoinnin olisi 
rajoituttava siihen, että tarjotaan tekniset 
välineet, joiden avulla voidaan noudattaa 
poliittista päätöstä tai arvioida sen 
noudattamista; katsoo, että suoraan
kuluttajien/käyttäjien hyvinvointiin 
vaikuttavia poliittisia kysymyksiä olisi 
käsiteltävä poliittisella tasolla, eikä niitä 
pitäisi siirtää standardointielimille;

Or. en

Tarkistus 74
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että standardoinnin olisi
rajoituttava siihen, että tarjotaan tekniset
välineet, joiden avulla voidaan noudattaa 
poliittista päätöstä tai arvioida sen 
noudattamista; katsoo, että suoraan 
kuluttajien hyvinvointiin vaikuttavia 
poliittisia kysymyksiä olisi käsiteltävä 
poliittisella tasolla, eikä niitä pitäisi 
siirtää standardointielimille;

29. katsoo, että komission standardointia 
koskevia toimeksiantoja olisi
parannettava, jotta eurooppalainen 
standardointijärjestö voi kehittää 
eurooppalaisia standardeja, jotka 
täyttävät tekniset vaatimukset, joiden
mukaisesti voidaan noudattaa poliittista 
päätöstä tai arvioida sen noudattamista; 
katsoo tässä yhteydessä, että
laatimistyössä tarvitaan laajempaa 
Euroopan komission ja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen välistä yhteistyötä 
ja osallistumista; pitää mielessä, että 
näiden järjestöjen työssä yhteisymmärrys 
on keskeistä, ja katsoo, että järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että poliittiset 
kysymykset käsitellään poliittisessa 
päätöksenteossa eikä Euroopan 
komissiossa, standardointielimissä tai 
täytäntöönpanosta vastaavissa 
hallintoelimissä;

Or. en

Tarkistus 75
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
30 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa ottamaan käyttöön 
suojamenettelyn, joka antaisi 
jäsenvaltioille mahdollisuuden esittää 
virallisen vastalauseen yksittäisestä 
standardista (vrt. lelujen turvallisuudesta 
annetun direktiivin 2009/48/EY 14 
artikla); katsoo, että suojamenettelyä olisi 
voitava käyttää, vaikka standardi olisi 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä;

30. kehottaa ottamaan käyttöön 
suojamenettelyn – samanlaisen kuin 
päätöksessä 768/2008 – joka sisällytetään 
kaikkeen 
yhdenmukaistamislainsäädäntöön; Se 
antaa mahdollisuuden esittää virallisen 
vastalauseen yksittäisestä standardista. 
katsoo, että suojamenettelyä olisi voitava 
käyttää, vaikka standardi olisi julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä;
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Or. en

Tarkistus 76
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
30 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa ottamaan käyttöön 
suojamenettelyn, joka antaisi 
jäsenvaltioille mahdollisuuden esittää 
virallisen vastalauseen yksittäisestä 
standardista (vrt. lelujen turvallisuudesta 
annetun direktiivin 2009/48/EY 14 artikla);
katsoo, että suojamenettelyä olisi voitava 
käyttää, vaikka standardi olisi julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

30. kehottaa ottamaan käyttöön 
suojamenettelyn, joka antaisi 
jäsenvaltioille mahdollisuuden esittää 
virallisen vastalauseen yksittäisestä 
standardista (vrt. lelujen turvallisuudesta 
annetun direktiivin 2009/48/EY 14 artikla);
korostaa kuitenkin, että tämä menettely
olisi otettava käyttöön ainoastaan siinä 
tapauksessa, että komissio saa todisteita 
markkinavalvontaviranomaisten 
laajemmasta osallistumisesta 
standardointijärjestelmään; katsoo itse 
asiassa, että suojamenettelyn käytöllä ei 
saisi korvata sitä, että jäsenvaltiot 
huolehtivat standardointijärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 77
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
31 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ryhtymään 
lisätoimiin mahdollisimman pian, jotta 
tarvittavia tarkistuksia voidaan lisätä, sillä 
tämä on ratkaisevan tärkeää kuluttajien 
turvallisuuden kannalta;

31. kehottaa komissiota ryhtymään uuden 
lainsäädäntökehyksen mukaisiin
lisätoimiin, jotta tarvittavia tarkistuksia 
voidaan lisätä;

Or. en


