
AM\904500FI.doc PE491.154v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0357(COD)

7.6.2012

TARKISTUKSET
39 - 49

Mietintöluonnos
Zuzana Roithová
(PE488.068v01-00)

tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville 
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0773 – C7-0427/2011 – 2011/0357(COD))



PE491.154v01-00 2/8 AM\904500FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\904500FI.doc 3/8 PE491.154v01-00

FI

Tarkistus 39
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) On tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
sellaisten sähkölaitteiden asettamisen 
saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 2006/95/EY 
mukaisesti.

(25) Valmistajille ja maahantuojille on 
annettava kohtuullisesti mutta rajatusti 
aikaa, jotta ne voivat käyttää kaikkia 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen 
mukaisia oikeuksiaan ennen niiden 
sääntöjen soveltamispäivää, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, esimerkiksi myydäkseen jo 
valmistettujen tuotteiden varastonsa. On 
tarpeen säätää siirtymäkauden 
toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi 
sellaisten sähkölaitteiden asettamisen 
saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 2006/95/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän direktiivin kannalta 
merkittävissä yhdenmukaistetuissa 
standardeissa olisi myös otettava täysin 
huomioon vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskeva Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimus, jonka 
Euroopan unioni allekirjoitti 23 päivänä 
joulukuuta 2010. 

Or. en
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Tarkistus 41
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko sähkölaitteessa 
tai, mikäli se ei ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 
voi ottaa yhteyttä.

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
asiakkaiden ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko 
sähkölaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, sen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi 
ottaa yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 42
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko sähkölaitteessa 
tai, mikäli se ei ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
asiakkaiden ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko 
sähkölaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, sen pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en
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Tarkistus 43
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on tämän direktiivin liitteessä IV, sen on 
sisällettävä tämän direktiivin liitteessä III 
olevassa A moduulissa eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 
kielelle tai kielille, jonka markkinoille 
sähkölaite saatetaan tai jonka markkinoilla 
se asetetaan saataville.

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on tämän direktiivin liitteessä IV, sen on 
sisällettävä tämän direktiivin liitteessä III 
olevassa A moduulissa eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se 
voidaan pyynnöstä kääntää sen 
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoille sähkölaite saatetaan tai 
jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 44
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on tämän direktiivin liitteessä IV, sen on 
sisällettävä tämän direktiivin liitteessä III 
olevassa A moduulissa eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 
kielelle tai kielille, jonka markkinoille 
sähkölaite saatetaan tai jonka markkinoilla 
se asetetaan saataville.

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on tämän direktiivin liitteessä IV, sen on 
sisällettävä tämän direktiivin liitteessä III 
olevassa A moduulissa eritellyt tekijät ja se 
on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se 
voidaan pyynnöstä kääntää sen 
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoille sähkölaite saatetaan tai 
jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Or. en
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Tarkistus 45
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 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 46
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 2 artiklan, 3 
artiklan 1 kohdan, 6–12 artiklan, 13 
artiklan 1 kohdan, 14–24 artiklan sekä 
liitteiden III ja IV noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan 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.

Jäsenvaltioiden on saatettava 2 artiklan, 
3 artiklan 1 kohdan, 6–12 artiklan, 
13 artiklan 1 kohdan, 14–24 artiklan sekä 
liitteiden III ja IV noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan 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 47
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja 
jotka on tarkoitettu ainoastaan 
yrityskäyttöön.

Or. de

Perustelu

Yksityiset loppukäyttäjät eivät voi saada tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin käytettyjä 
tuotteita. Tällaiset laitteet on jo jätetty pois soveltamisalasta vaarallisten aineiden käyttöä 
sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia direktiivejä muutettaessa. Tuotedirektiivien 
soveltamisalat olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan välttyä epävarmuudelta.

Tarkistus 48
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nro xxxxxx (sähkölaitteen yksilöllinen 
tunnistenumero):

1. Nro xxxxxx (vakuutuksen yksilöllinen 
tunnistenumero):

Or. en

Tarkistus 49
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava sähkölaitteen tunniste. 
Siihen sisällytetään riittävän terävä 
värikuva sähkölaitteen tunnistamisen 

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava sähkölaitteen tunniste. 
Voidaan liittää tarvittaessa riittävän terävä 
valokuva sähkölaitteen tunnistamisen 
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mahdollistamiseksi). mahdollistamiseksi).

Or. en

(Katso päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä III oleva 4 kohta.) 


