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Tarkistus 28
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On tarpeen säätää 
siirtymäjärjestelyistä, joilla sallitaan 
sellaisten tuotteiden asettaminen saataville 
markkinoilla tai käyttöön ottaminen, jotka 
on jo saatettu markkinoille direktiivin 
94/9/EY mukaisesti.

(37) Valmistajille ja maahantuojille on 
annettava kohtuullinen mutta rajoitettu 
määräaika, jonka kuluessa 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 siirtymäjärjestelyistä, 
joilla sallitaan sellaisten tuotteiden 
asettaminen saataville markkinoilla tai 
käyttöön ottaminen, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 94/9/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 29
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan
asiakirjaa, jossa määrätään tekniset 
vaatimukset, jotka tuotteen, prosessin tai 
palvelun on täytettävä;

17) 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa määrätään tekniset 
vaatimukset, jotka tuotteen tai prosessin on 
täytettävä;

Or. en
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Tarkistus 30
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) 'vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla' 
tarkoitetaan prosessia sen arvioimiseksi, 
täyttyvätkö tuotteelle, prosessille, 
palvelulle tai järjestelmälle määritellyt 
vaatimukset;

21) 'vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla' 
tarkoitetaan prosessia sen arvioimiseksi, 
täyttyvätkö tuotteelle, prosessille tai 
järjestelmälle määritellyt vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 31
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on saattaessaan tuotteita 
markkinoille varmistettava, että ne on 
suunniteltu ja valmistettu niiden 
olennaisten turvallisuus- ja 
terveysvaatimusten mukaisesti, joista 
säädetään liitteessä II.

1. Valmistajien on saattaessaan tuotteita 
markkinoille tai ottaessaan niitä käyttöön 
varmistettava, että ne on suunniteltu ja 
valmistettu niiden olennaisten turvallisuus-
ja terveysvaatimusten mukaisesti, joista 
säädetään liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 32
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä ja 
osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko 
tuotteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, 

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity kauppanimensä tai 
tavaramerkkinsä, internet-osoitteensa 
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tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta 
valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

kielellä, jota loppukäyttäjät ja 
markkinavalvontaviranomaiset helposti 
ymmärtävät, ja osoitteensa, josta niihin saa 
yhteyden, joko tuotteessa tai, mikäli se ei 
ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi 
ottaa yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 33
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen tuotteen saattamista markkinoille 
maahantuojien on varmistettava, että 
valmistaja on suorittanut asianmukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn. Niiden on 
varmistettava, että valmistaja on laatinut 
tekniset asiakirjat, että tuotteeseen on 
kiinnitetty CE-merkintä ja 
räjähdyssuojauksen erityismerkintä, että 
sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että 
valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 
kohdassa olevia vaatimuksia.

2. Ennen tuotteen saattamista markkinoille
tai sen käyttöönottoa maahantuojien on 
varmistettava, että valmistaja on suorittanut 
asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn. Niiden on 
varmistettava, että valmistaja on laatinut 
tekniset asiakirjat, että tuotteeseen on 
kiinnitetty CE-merkintä ja 
räjähdyssuojauksen erityismerkintä, että 
sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että 
valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 
kohdassa olevia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 34
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä 3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
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ja osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 
joko tuotteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

rekisteröity kauppanimensä tai 
tavaramerkkinsä, internet-osoitteensa 
kielellä, jota loppukäyttäjät ja 
markkinavalvontaviranomaiset helposti 
ymmärtävät, ja osoitteensa, josta heihin saa 
yhteyden, joko tuotteessa tai, mikäli se ei 
ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 35
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on pyynnöstä
esitettävä markkinavalvontaviranomaisille 
seuraavat tunnistetiedot vähintään
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
tuote on saatettu markkinoille:

Talouden toimijoiden on pyynnöstä
ilmoitettava
markkinavalvontaviranomaisille seuraavat 
tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille:

Or. en

Tarkistus 36
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
esitetään päätöksen N:o 768/2008/EY 
liitteessä III, sen on sisällettävä tämän 
direktiivin liitteissä III–IX vahvistetuissa 
asianmukaisissa vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyissä eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
esitetään päätöksen N:o 768/2008/EY 
liitteessä III, sen on sisällettävä tämän 
direktiivin liitteissä III–IX vahvistetuissa 
asianmukaisissa vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyissä eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se
voidaan pyynnöstä kääntää sen 
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kielelle tai kielille, jonka markkinoilla 
tuote asetetaan saataville.

jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoilla tuote asetetaan 
saataville.

Or. en

Tarkistus 37
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
18 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.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 38
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai 
ammattialajärjestöön, joka edustaa 
yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen 
arvioimien tuotteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa, toimittamisessa, 
asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, 
voidaan pitää tällaisena elimenä sillä 

Poistetaan.
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ehdolla, että osoitetaan sen 
riippumattomuus ja välttyminen 
eturistiriidoilta.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 39
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa tuotteiden 
suunnittelija, valmistaja, toimittaja, 
asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai 
ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen 
valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois 
sellaisten arvioitujen tuotteiden käyttöä, 
jotka ovat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toimien kannalta 
tarpeellisia, tai sellaisten tuotteiden käyttöä 
henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien tuotteiden suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä 
minkään tällaisen osapuolen valtuutettu 
edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten 
arvioitujen tuotteiden käyttöä, jotka ovat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toimien kannalta tarpeellisia, tai sellaisten 
tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 
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Tarkistus 40
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana
näiden tuotteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
ylläpidossa eivätkä edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia. 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 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien tuotteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
ylläpidossa eivätkä edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia. 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.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 41
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
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vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
tuotteesta tai tuotteista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 21 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
tuotteesta tai tuotteista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 21 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 42
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

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 21 artiklassa 
säädetyt vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 
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Tarkistus 43
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 24 artiklassa 
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 21 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 44
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 24 artiklassa
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 

4. Jos ilmoitus ei perustu 24 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 
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laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 21 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 21 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 45
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
25 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

Todistusten luotettavuuteen ja puolueettomuuteen liittyvistä syistä ja siten turvallisuuden 
vuoksi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi ehdottomasti oltava viranomaisten 
akkreditoimia eikä niiden pitäisi missään tapauksessa olla yrittäjä- tai ammattialajärjestöjä. 

Tarkistus 46
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ajanjakson kuluessa suorita riittäviä 
korjaavia toimenpiteitä, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla kielletään tuotteen 
asettaminen saataville kansallisilla 
markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai 
poistetaan tuote markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely.

Or. en

Tarkistus 47
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuote ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät 
ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai 
muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin 
näkökohtiin ja joista säädetään tässä 
direktiivissä;

(a) tuote ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät 
ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai 
muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin 
näkökohtiin ja joista säädetään tässä 
direktiivissä; tai

Or. en

Tarkistus 48
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatimustenmukaisuusolettaman 
luovissa yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin viitataan liitteessä II, 
on puutteita.

(b) vaatimustenmukaisuusolettaman 
luovissa yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin viitataan
12 artiklassa, on puutteita.

Or. en
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Tarkistus 49
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos kahden kuukauden kuluessa 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

7. Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

Or. en

Tarkistus 50
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2 artiklan 2 ja 10–26 kohdan, 
3 artiklan ja 5–40 artiklan sekä liitteiden
III–IX noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset
viimeistään [lisätään päivä, joka on kaksi
vuotta hyväksymispäivästä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 2 artiklan 2 ja 10–26 kohdan, 
3 artiklan ja 5–40 artiklan sekä liitteiden
III–IX noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset
viimeistään [lisätään päivä, joka on kolme
vuotta hyväksymispäivästä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en


