
AM\904298FI.doc PE491.120v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0349(COD)

12.6.2012

TARKISTUKSET
32 - 48

Mietintöluonnos
Zuzana Roithová
(PE488.066v01-00)

siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville 
markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen)

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0771 – C7-0423/2011 – 2011/0349(COD))



PE491.120v01-00 2/13 AM\904298FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\904298FI.doc 3/13 PE491.120v01-00

FI

Tarkistus 32
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) On tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
sellaisten räjähdystarvikkeiden asettamisen 
saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 93/15/ETY 
mukaisesti.

(43) Valmistajille ja maahantuojille on 
annettava kohtuullisesti mutta rajatusti 
aikaa, jotta ne voivat käyttää kaikkia 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen 
mukaisia oikeuksiaan ennen niiden 
sääntöjen, joilla tämä direktiivi siirretään 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
soveltamispäivää, esimerkiksi myydäkseen 
jo valmistettujen tuotteiden varastonsa.
On tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
sellaisten räjähdystarvikkeiden asettamisen 
saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 93/15/ETY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'räjähdystarvikkeilla' tarkoitetaan aineita 
ja esineitä, joita pidetään
räjähdystarvikkeina Yhdistyneiden 
Kansakuntien vaarallisten aineiden 
kuljetusta koskevissa suosituksissa ja jotka 
mainitaan näiden suositusten 1 luokassa;

1) 'räjähdystarvikkeilla' tarkoitetaan aineita 
ja esineitä, joita pidetään
räjähdysvaarallisina Yhdistyneiden 
kansakuntien vaarallisten aineiden 
kuljetusta koskevissa suosituksissa ja jotka 
mainitaan näiden suositusten 1 luokassa ja 
jotka on valmistettu räjähdystarkoituksiin 
tai pyroteknisiin tarkoituksiin;

Or. fr



PE491.120v01-00 4/13 AM\904298FI.doc

FI

Perustelu

Jotkin räjähdysvaaralliset tuotteet kuten lannoitteet tai teollisuuden käyttämät kemikaalit 
luokitellaan Yhdistyneiden kansakuntien suositusten I luokkaan, mutta niitä ei ole kuitenkaan 
tarkoitus sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 34
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

CE-merkintää ei tarvitse kiinnittää omaan 
käyttöön valmistettuihin 
räjähdystarvikkeisiin, 
räjähdystarvikkeisiin, jotka kuljetetaan ja 
toimitetaan pakkaamattomina tai 
pumppausajoneuvoissa purettavaksi 
suoraan niiden räjäytysreikään, eikä 
räjähdystarvikkeisiin, jotka valmistetaan 
räjäytystyömailla ja lastataan suoraan 
valmistuksen jälkeen (”paikalla 
valmistus”).

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Mikään ei oikeuta tällaista merkintäsääntöjen lieventämistä, joka voi aiheuttaa ongelmia 
sellaisten räjähdystarvikkeiden käyttöturvallisuudessa, jotka kuljetetaan ja toimitetaan 
pakkaamattomina tai pumppausajoneuvoissa tai valmistetaan paikan päällä.

Tarkistus 35
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Silloin, kun se katsotaan 
räjähdystarvikkeeseen liittyvät riskit 
huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi, 
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valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava 
näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla 
saataville asetetuille räjähdystarvikkeille 
ja tutkittava valitukset, 
vaatimustenvastaiset räjähdystarvikkeet ja 
pyroteknisten tuotteiden palautukset ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Or. fr

Perustelu

Mukautus pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin uusiin säännöksiin on erittäin 
tarpeellinen etenkin kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat 
vaarallisempia.

Tarkistus 36
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Silloin, kun se katsotaan 
räjähdystarvikkeeseen liittyvät riskit 
huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi, 
maahantuojien on kuluttajien terveyden 
ja turvallisuuden suojelemiseksi 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
markkinoilla saataville asetetuille 
räjähdystarvikkeille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset 
räjähdystarvikkeet ja pyroteknisten 
tuotteiden palautukset ja tarvittaessa 
pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava 
jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Or. fr
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Perustelu

Mukautus pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin uusiin säännöksiin on erittäin 
tarpeellinen etenkin kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat 
vaarallisempia.

Tarkistus 37
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 
III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 
liitteessä II olevissa asiaankuuluvissa 
moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 
kielelle tai kielille, jonka markkinoille 
räjähdystarvike saatetaan tai jonka 
markkinoilla se asetetaan saataville.

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 
III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 
liitteessä II olevissa asiaankuuluvissa 
moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se
voidaan pyynnöstä kääntää sen 
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoille räjähdystarvike 
saatetaan tai jonka markkinoilla se 
asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 38
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
ja valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 39
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai 
ammattialajärjestöön, joka edustaa 
yrityksiä, jotka ovat osallisina 
räjähdystarvikkeiden suunnittelussa, 
valmistuksessa, toimittamisessa, 
asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, 
voidaan pitää tällaisena elimenä sillä 
ehdolla, että osoitetaan sen 
riippumattomuus ja välttyminen 
eturistiriidoilta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 40
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla räjähdystarvikkeiden suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä 
minkään tällaisen osapuolen valtuutettu
edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten 
räjähdystarvikkeiden käyttöä, jotka ovat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toimien kannalta tarpeellisia, tai sellaisten 
tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin.

versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 41
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla suoranaisesti mukana näiden
räjähdystarvikkeiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
kunnossapidossa. Ne eivät saa osallistua 
mihinkään toimintaan, joka voi olla 
ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee 
erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla suoranaisesti mukana 
räjähdystarvikkeiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
kunnossapidossa. Ne eivät saa osallistua 
mihinkään toimintaan, joka voi olla 
ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee 
erityisesti konsultointipalveluja.



AM\904298FI.doc 9/13 PE491.120v01-00

FI

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 42
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
räjähdystarvikkeesta tai 
räjähdystarvikkeista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 27 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
räjähdystarvikkeesta tai 
räjähdystarvikkeista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 27 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 43
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos asianomainen 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen 
on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle 
viranomaiselle kaikki tarpeelliset 
asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan 
tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti 
valvoa, että se täyttää 27 artiklassa 
säädetyt vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 44
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 30 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden 
avulla voidaan todistaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut 
järjestelyt, jotta voidaan varmistaa, että 
laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 27 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 45
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoittamisesta siinä 
tapauksessa, että akkreditointitodistusta 
käytetään, ja kahden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta siinä tapauksessa, että 
akkreditointia ei käytetä.

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava myös 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että räjähdystarvikkeet 
voidaan asettaa markkinoilla saataville 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on 
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varastoitu asianmukaisesti ja osoitettu 
käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttöön.

Or. fr

Perustelu

Mukautus pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin uusiin säännöksiin on erittäin 
tarpeellinen etenkin kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat 
vaarallisempia.

Tarkistus 47
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2 artiklan 7 kohdan, 2 artiklan 
9–24 kohdan, 3–10 artiklan, 14 artiklan 1 
kohdan, 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan, 20–26 artiklan, 27 artiklan 1–4 
kohdan, 27 artiklan 6–7 kohdan, 27 
artiklan 10–11 kohdan, 28–44 artiklan, 48 
artiklan, 49 artiklan ja liitteen II
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[…] [lisätään päivämäärä, joka on kaksi
vuotta hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2 artiklan 7 kohdan, 2 artiklan 
9–24 kohdan, 3–10 artiklan, 14 artiklan 1 
kohdan, 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan, 20–26 artiklan, 27 artiklan 1–4 
kohdan, 27 artiklan 6–7 kohdan, 27 
artiklan 10–11 kohdan, 28–44 artiklan, 48 
artiklan, 49 artiklan ja liitteen II
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[…] [lisätään päivämäärä, joka on kolme
vuotta hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 48
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2. moduuli C2 – 7 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos testit suorittaa ilmoitettu laitos,
valmistajan on ilmoitetun laitoksen 
vastuulla kiinnitettävä ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero valmistusprosessin aikana.

Valmistajan on ilmoitetun laitoksen 
vastuulla kiinnitettävä ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero valmistusprosessin aikana.

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuus: testien suorittajana on välttämättä oltava ilmoitettu laitos.


