
AM\904690FI.doc PE491.170v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0358(COD)

7.6.2012

TARKISTUKSET
49 - 70

Mietintöluonnos
Zuzana Roithová
(PE486.095v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten 
tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen)

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0764 – C7-0425/11 – 2011/0358(COD))



PE491.170v01-00 2/14 AM\904690FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\904690FI.doc 3/14 PE491.170v01-00

FI

Tarkistus 49
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tuotetta markkinoille saattaessaan 
kunkin maahantuojan olisi ilmoitettava 
tuotteessa nimensä ja osoitteensa 
yhteydenottoja varten. Poikkeuksia 
sovellettaisiin tapauksissa, joissa tuotteen 
koko tai luonne ei salli tätä. Näihin 
kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan 
olisi avattava pakkaus merkitäkseen 
nimensä ja osoitteensa tuotteeseen.

Or. en

(Katso päätöksen N:o 768/2008/EY johdanto-osan 25 kohta.)

Tarkistus 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Pyroteknisten tuotteiden ja erityisesti 
ilotulitusvälineiden käyttö vaihtelee 
huomattavasti eri jäsenvaltioiden 
kulttuuristen tapojen ja perinteiden 
mukaan. Tämän vuoksi on tarpeen antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus rajoittaa
yleisen turvallisuuden perusteella 
kansallisin toimenpitein tiettyihin luokkiin 
kuuluvien ilotulitusvälineiden käyttöä tai 
myyntiä yleisölle.

(15) Pyroteknisten tuotteiden ja erityisesti 
ilotulitusvälineiden käyttö vaihtelee 
huomattavasti eri jäsenvaltioiden 
kulttuuristen tapojen ja perinteiden 
mukaan. Tämän vuoksi on tarpeen antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus antaa lupa tai 
kieltää yleisen turvallisuuden perusteella 
kansallisin toimenpitein tiettyihin luokkiin 
kuuluvien ilotulitusvälineiden käyttö tai 
myynti yleisölle tai rajoittaa sitä.

Or. es
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Tarkistus 51
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 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

Tarkistus 52
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) valmistajan omaan käyttöönsä 
valmistamiin ilotulitusvälineisiin, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt käytettäväksi 
alueellaan.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä uusi poikkeus aiheuttaa sekaannusta eikä tarjoa minkäänlaisia takeita siitä, että 
asianomaisia pyroteknisiä tuotteita ei lasketa liikkeelle luvan antaneen jäsenvaltion alueen 
ulkopuolella.

Tarkistus 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ilotulitteisiin, jotka jokin jäsenvaltio 
on hyväksynyt maan tapojen ja 
kulttuuriperinteiden mukaiseen käyttöön.

Or. es

Tarkistus 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'ilotulitusvälineellä' tarkoitetaan 
viihdekäyttöön tarkoitettua pyroteknistä 
tuotetta;

2) 'ilotulitusvälineellä' tarkoitetaan
viihdekäyttöön tai taiteeseen tai juhliin 
liittyvään käyttöön tarkoitettua 
pyroteknistä tuotetta;

Or. es

Tarkistus 55
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) 'valtuutetulla edustajalla' 
tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on valmistajan antama kirjallinen 
toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta 
tietyt tehtävät;

Or. en

(Ks. päätöksen N:o 768/2008/EY R1 luvun R1 artiklan 4 kohta.)
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Tarkistus 56
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Valtuutetut edustajat

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen 
laatiminen eivät kuulu osana valtuutetun 
edustajan toimeksiantoon.
2. Valtuutetun edustajan on suoritettava 
valmistajalta saadussa toimeksiannossa 
eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan 
valtuutetun edustajan on voitava suorittaa 
ainakin seuraavat tehtävät:
a) pidettävä EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
tekniset asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
laite on saatettu markkinoille;
b) annettava toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen perustellusta pyynnöstä 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;
c) tehtävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan valtuutetun edustajan 
toimeksiannon piiriin kuuluvien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Or. en

(Ks. päätöksen N:o 768/2008/EY R1 luvun R1 artiklan 4 kohta.)
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Tarkistus 57
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyroteknisten tuotteiden merkintöihin on 
sisällytettävä vähintään tuotteen 
valmistajan nimi ja osoite tai, jos tuotteen 
valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin, 
valmistajan nimi sekä maahantuojan nimi 
ja osoite, tuotteen nimi ja tyyppi, 
rekisteröintinumero, 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa vahvistetut ikärajat, tuotteen 
luokka ja käyttöohjeet, luokkaan 3 tai 4 
kuuluvan ilotulitusvälineen valmistusvuosi 
sekä tarvittaessa varoetäisyys.
Merkintöihin on sisällytettävä 
räjähdysaineen nettomäärä.

2. Pyroteknisten tuotteiden merkintöihin on 
sisällytettävä vähintään tuotteen 
valmistajan nimi ja osoite tai, jos tuotteen 
valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin, 
valmistajan nimi sekä maahantuojan nimi 
ja osoite, tarvittaessa maahantuojan ja/tai 
valmistajan verkko-osoite, tuotteen nimi ja 
tyyppi, rekisteröintinumero, 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa vahvistetut ikärajat, tuotteen 
luokka ja käyttöohjeet, luokkaan 3 tai 4 
kuuluvan ilotulitusvälineen valmistusvuosi 
sekä tarvittaessa varoetäisyys.
Merkintöihin on sisällytettävä 
räjähdysaineen nettomäärä.

Or. en

Tarkistus 58
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä 
ja osoitteensa, josta niihin voidaan ottaa 
yhteys, joko pyroteknisessä tuotteessa tai, 
mikäli se ei ole mahdollista, pyroteknisen 
tuotteen pakkauksessa tai tuotteen 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 voidaan ottaa yhteys, joko 
pyroteknisessä tuotteessa tai, mikäli se ei 
ole mahdollista, pyroteknisen tuotteen 
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. en
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Tarkistus 59
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
21 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

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

Tarkistus 61
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa pyroteknisten 
tuotteiden ja/tai räjähtävien aineiden 
suunnittelija, valmistaja, toimittaja, 
asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai 
ylläpitäjä. Tämä ei sulje pois sellaisten 
pyroteknisten tuotteiden ja/tai räjähtävien 
aineiden 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 pyroteknisten tuotteiden ja/tai 
räjähtävien aineiden suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä. Tämä ei 
sulje pois sellaisten pyroteknisten 
tuotteiden ja/tai räjähtävien aineiden 
käyttöä, jotka ovat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toimien kannalta tarpeellisia, tai sellaisten 
tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin.

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 62
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 



PE491.170v01-00 10/14 AM\904690FI.doc

FI

suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana
näiden pyroteknisten tuotteiden ja/tai 
räjähtävien aineiden 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 riippumattomuuden, joka 
liittyy sellaisiin vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana 
pyroteknisten tuotteiden ja/tai räjähtävien 
aineiden 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 riippumattomuuden, joka liittyy 
sellaisiin vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

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 63
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
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 24 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
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 24 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

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 64
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
27 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 24 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 65
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 27 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 

Poistetaan.
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tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden 
avulla voidaan todistaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut 
järjestelyt, jotta voidaan varmistaa, että 
laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 24 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 66
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio tai 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 tai 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.
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Tarkistus 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 2007/23/EY nojalla 
myönnettyjen 
vaatimustenmukaisuustodistukset ovat 
voimassa 4 päivään heinäkuuta 2020, ellei
niiden voimassaolo pääty ennen mainittua 
päivämäärää.

5. Direktiivin 2007/23/EY nojalla 
myönnettyjen 
vaatimustenmukaisuustodistukset ovat 
voimassa niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka. Todistusten 
voimassaoloaikaa voidaan jatkaa.

Or. es

Tarkistus 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 3 artiklan 
8, 12, 13 ja 15–22 kohdan, 4 artiklan 1 
kohdan, 5 artiklan, 8 artiklan 2–7 kohdan, 
11–15 artiklan, 17–28 artiklan, 30–34 
artiklan, 36 artiklan, 37 artiklan 1 kohdan, 
38–41 artiklan, 46 artiklan, 47 artiklan sekä 
liitteiden I ja II noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään 
3 päivänä heinäkuuta 2013. Niiden on 
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 3 artiklan 
8, 12, 13 ja 15–22 kohdan, 4 artiklan 1 
kohdan, 5 artiklan, 8 artiklan 2–7 kohdan, 
11–15 artiklan, 17–28 artiklan, 30–34 
artiklan, 36 artiklan, 37 artiklan 1 kohdan, 
38–41 artiklan, 46 artiklan, 47 artiklan sekä 
liitteiden I ja II noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään 
3 vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

Or. es
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Tarkistus 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin säännöksiä 48 artiklan 
1 kohdassa vahvistettua päivämäärää 
seuraavana päivänä.

Or. es

Tarkistus 70
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – moduuli C2 – 3 kohta – 3 alakohta

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

Yhdenmukaisuus: testejä ei suorita välttämättä ilmoitettu laitos.


