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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta ja markkinoiden 
valvonnasta
(2010/2085(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY1,

– ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 
kumoamisesta 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 765/20082,

– ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 
93/465/ETY kumoamisesta 9. heinäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY3,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2009 annetun komission päätöksen direktiivin 2001/95/EY 
(yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi) 12 artiklan nojalla perustetun yhteisön 
nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja 11 artiklan nojalla perustetun 
ilmoitusmenettelyn hallinnointia koskevista ohjeista (2010/15/EU)4,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä 
tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanosta (KOM(2008)0905),

– ottaa huomioon komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 18. toukokuuta 2010 
julkaiseman työasiakirjan tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisesta ja 
työasiakirjaan sisältyvän tiivistelmän kaavailluista toimista ("Revision of the General 
Product Safety Directive: Summary envisaged actions"),

– ottaa huomioon komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston 15. huhtikuuta 2010 
julkaiseman etenemissuunnitelman, joka koskee mukautusta uuteen 
lainsäädäntökehykseen (päätös 768/2008) ("Alignment to the New Legislative Framework 
(Decision 768/2008)",

– ottaa huomioon komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 25. maaliskuuta 2010 
julkaiseman etenemissuunnitelman, joka koskee yleisestä tuoteturvallisuudesta 
3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY 
tarkistamista,

                                               
1 EYVL L 11, 15.1.2002, p. 4.
2 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
3 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
4 EUVL L 22, 26.1.2010. s. 1.
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– ottaa huomioon komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 2. maaliskuuta 2010 
julkaiseman työasiakirjan yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY 
ja asetukseen (EY) N:o 765/2008 sisältyvien markkinavalvontaa koskevien säännösten 
välisestä suhteesta,

– ottaa huomioon komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 15. syyskuuta 2009 
julkaiseman työasiakirjan tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisesta ja siinä 
kartoitetut tärkeimmät kysymykset ("Revision of the General Product Safety Directive: 
Identification of the Key Issues"),

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tilaaman, lokakuussa 2009 
julkaistun muistion markkinoiden valvonnasta jäsenvaltioissa,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tilaaman, syyskuussa 2010 
julkaistun muistion yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta ja 
markkinoiden valvonnasta,

– ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta ja 
markkinoiden valvonnasta 30. syyskuuta 2010 järjestetyn seminaarin, 

– 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,

– 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"), 

– ottaa huomioon EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan kolmenvälisen huippukokouksen, joka 
järjestettiin Shanghaissa 25.–26. lokakuuta 2010, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

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

B. ottaa huomioon, että uusi lainsäädäntökehys hyväksyttiin heinäkuussa 2008 ja 
markkinoiden valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 765/2008 soveltaminen alkoi 
1. tammikuuta 2010,
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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, 

D. ottaa huomioon, että tuoteturvallisuutta ja markkinoiden valvontaa koskeva 
lainsäädäntökehys koostuu kolmesta säädöksestä (tuoteturvallisuusdirektiivi, uusi 
lainsäädäntökehys ja alakohtaiset yhdenmukaistamisdirektiivit), mikä aiheuttaa 
epävarmuutta ja sekaannusta sisämarkkinoilla,

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",

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

G. katsoo, että asetusten etuna direktiiveihin nähden ovat selvyys, ennakoitavuus ja 
tehokkuus, kuten myös Montin mietinnössä todettiin,

Markkinoiden valvonta
Johdanto
1. katsoo, että markkinoiden valvontaa koskevaa nykyistä lainsäädäntökehystä on 

vahvistettava tehokkaasti ja koordinoitava edelleen; 

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

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; 

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

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;

6. ehdottaa, että olisi perustettava esim. tuoteyhteyspisteissä toimivia toimistoja, jotka 
järjestävät koulutusta tuoteturvallisuudesta, sillä nämä voivat helpottaa koulutusta ja 
siirtää tietoa toimialojen kesken; 

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 
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on julkaistava vuosittain raportti ja jossa jäsenvaltiot raportoivat niiden alueella 
onnettomuuksia aiheuttaneista tuotteista;

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistaminen
Tuoteturvallisuusdirektiivin ja uuden lainsäädäntökehyksen lähentäminen – uusi yleistä 
tuoteturvallisuutta ja markkinoiden valvontaa koskeva asetus
8. kannattaa tuoteturvallisuusdirektiivin tarkistamista ja kehottaa lähentämään direktiivin 

määritelmät ja taloudellisille toimijoille asetetut velvoitteet markkinoiden valvonnasta 
annettuun direktiiviin;

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

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

11. kehottaa komissiota perustamaan yhtenäisen markkinavalvontajärjestelmän esimerkiksi 
esittämällä yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinoiden valvontaa koskevan asetuksen 
(johon sisältyy markkinavalvonta-asetus ja tarkistettu yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annettu direktiivi) yhdessä ajantasaisessa säädösehdotuksessa, joka kattaa sekä 
yhdenmukaistetut että yhdenmukaistamattomat tuotteet;

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin tehtävät erityiset lisämuutokset
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; 

13. pitää ongelmallisena sitä, että palveluntarjoajien käyttämät tuotteet eivät kuulu nykyisen 
tuoteturvallisuusdirektiivin piiriin eli että yleisiä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan, kun 
kuluttaja käsittelee tuotetta palveluntarjoajan tiloissa, mutta niitä ei sovelleta, jos samaa 
tuotetta käsittelee palveluntarjoaja; korostaa, että tämä lainsäädännön aukkokohta on 
korjattava;

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

15. kehottaa ottamaan käyttöön viittauksen "vammaisiin" (vrt. jo käytössä olevat viittaukset 
"lapsiin" ja "vanhuksiin"), jotta voidaan varmistaa mahdollisimman monien erityisen 
heikossa asemassa olevien kuluttajien turvallisuus; 

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; 

Kiireelliset yhteisön toimet 
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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;

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;

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;

RAPEX
20. tunnustaa, että RAPEX on hyödyllinen ja tehokas väline, jolla jäsenvaltiot voivat jakaa 

tietoja vaarallisten tuotteiden (vakavan vaaran aiheuttavien tuotteiden) yhteydessä 
toteuttamistaan toimista, mutta katsoo, että kyseissä välineessä on vielä parantamisen 
varaa;

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

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;

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

Verkkokauppa ja tullit
24. on huolissaan vaikeuksista, joita markkinavalvontaviranomaiset kohtaavat ryhtyessään 

toimiin internetissä myytäviä vaarallisia tuotteita (vakavan vaaran aiheuttavia tuotteita) 
vastaan;

25. panee tyytyväisenä merkille komission tuoteturvallisuushankkeen C2013, jolla laaditaan 
EU:n tullitarkastuksia koskevat ohjeet; vaatii, että hankkeella olisi tuotettava 
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tulliviranomaisten käyttöön konkreettisia välineitä, jotta nämä pystyvät vastaamaan 
haasteisiin, joita asianmukaisten tarkastusten järjestäminen maahan tuotaville tuotteille 
tuo mukanaan; kehottaa lisäämään edelleen täytäntöönpanoviranomaisten yhteistyötä;

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;

Standardointi
27. korostaa, että markkinavalvontaviranomaisten on osallistuttava täysimääräisesti 

standardien laatimiseen, sillä tämä on sopiva tapa varmistaa, että standardien 
vapaaehtoinen soveltaminen lisää kuluttajien turvallisuutta;

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;

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; 

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;

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

°
°       °

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Hyvin toimivat yhtenäismarkkinat merkitsevät myös turvallisia tuotteita ja kuluttajien 
luottamusta. Pyrittäessä tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen ja yhä suurempaan 
tuotevalikoimaan ei pitäisi unohtaa, että tärkeintä on kuluttajien turvallisuus.   

Yleiskatsaus tuoteturvallisuuteen osoittaa, että kymmenen viime vuoden aikana 
tuoteturvallisuus on parantunut EU:ssa. Valtiovalta sekä yritykset kantavat vastuuta 
taatakseen aikaisempaa turvallisempia tuotteita, ja EU:n lainsäädännön ansiosta tuotteille 
asetettuihin vaatimuksiin suhtaudutaan samalla tavalla, mikä on parantanut tuotteiden yleistä 
turvallisuutta sisämarkkinoilla.

Vaikka edistystä on tapahtunut, parantamisen varaa on ja työhön on ryhdyttävä, sillä tällä 
alalla toimimatta jättäminen voi vaarantaa kuluttajien turvallisuuden tai johtaa jopa 
kohtalokkaisiin seurauksiin.

Joka vuosi tapahtuu kuolemaan johtavia onnettomuuksia, kun esimerkiksi lapset käyttävät 
tuotteita, jotka on joko suunniteltu tai joita käytetään tavalla, joka ei ole turvallinen. Yhdessä 
viimeisimmistä esimerkeistä kyseessä olivat verhot, joiden naruihin lapset olivat kuristuneet; 
narut oli suunniteltu verhojen nostamiseen ja laskemiseen. Nykyinen lainsäädäntö on 
rakenteeltaan sellainen, että tämäntyyppisiä tuotteita ei voida pysäyttää tai muuttaa nopeasti, 
vaikka ne kuuluisivatkin yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin soveltamisalaan. 
Tuotteen muuttamiseksi tarvitaan standardi, ja standardin laatiminen puolestaan vie liikaa 
aikaa nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Tästä syystä kyseiset verhot ovat täysin lailliset, ja 
useat liikkeet eri puolilla Eurooppaa myyvät niitä kuluttajille. 

Esittelijä haluaa korostaa, että tuoteturvallisuutta koskevaa EU:n nykyistä lainsäädäntöä on 
tärkeää tarkistaa, jotta vaaralliset tuotteet voidaan löytää ja pysäyttää. 

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun EU:n direktiivin 2001/95/EY 
(tuoteturvallisuusdirektiivi), jossa säädetään tuotteiden yleisistä turvallisuusvaatimuksista, 
hyväksymisestä on yli kymmenen vuotta, ja se kaipaa tarkistusta.

Tuoteturvallisuusdirektiivin tarkistaminen on tarpeen myös sen saattamiseksi vastaamaan 
heinäkuussa 2008 hyväksyttyä uutta lainsäädäntökehystä, jotta ei tingittäisi asetetusta 
tavoitteesta eli yhdenmukaistettujen ja yhdenmukaistamattomien tuotteiden yhtenäisistä 
sisämarkkinoista ja jotta varmistettaisiin kuluttajien etujen kattava suojelu.

Uuden lainsäädäntökehyksen ja tuoteturvallisuusdirektiivin nykyiset soveltamisalat menevät 
osittain päällekkäin. On selvitettävä, miten voidaan taata yhdenmukaistettujen ja 
yhdenmukaistamattomien tuotteiden välinen johdonmukaisuus, varmistaa mahdollisimman 
hyvä kuluttajansuoja sekä kaikkinainen avoimuus tuottajille. Tästä syystä on tärkeää 
varmistaa, että erilaisten markkinasääntöjen soveltaminen yhdenmukaistettuihin tuotteisiin 
sen mukaan, ovatko nämä kulutustuotteita vai eivät, ei jatku. Lisäksi sekä uuteen 
lainsäädäntökehykseen että tuoteturvallisuusdirektiiviin sisältyy horisontaalisia säännöksiä, 
joita sovelletaan erityissäädöksen etusijaisuutta koskevan periaatteen ("lex specialis") 
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mukaisesti alakohtaisten yhdenmukaistamisdirektiivien lisäksi. Asian kannalta 
merkityksellistä lainsäädäntökehystä ovat siis muodostamassa kaikki kolme: uusi 
lainsäädäntökehys, yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi sekä alakohtaiset 
yhdenmukaistamisdirektiivit. Tätä monimutkaista tilannetta on tarkistettava, ja siihen on 
löydettävä ratkaisu.

Markkinoiden valvonta liittyy tiiviisti tuoteturvallisuuteen, sillä se on olennainen osatekijä 
varmistettaessa, että tuotteet täyttävät asian kannalta merkityksellisen yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset eivätkä vaaranna mitään yleisen edun 
näkökohtaa. Markkinoiden valvonta on ilmeisesti haasteellinen tehtävä monille
jäsenvaltioille, sillä vaikuttaa siltä, että ne eivät onnistu osittamaan riittäviä resursseja 
tehokkaaseen markkinavalvontaan. Tämä on erittäin huolestuttava kehityssuuntaus, joka 
heikentää pyrkimyksiä tuoteturvallisuuden parantamiseen. 

Esittelijän tärkeimmät aiheet

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistaminen ja lähentäminen uuteen 
lainsäädäntökehykseen
Esittelijä korostaa, että yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä on tarkistettava, 
jotta voidaan saattaa ajan tasalle tuotteiden turvallisuusvaatimuksia koskevat yleiset säännöt 
ja lähentää säädös uuteen lainsäädäntökehykseen. Esittelijä tunnustaa, että 
tuoteturvallisuusdirektiivin ja uuden lainsäädäntökehyksen välillä on lainsäädännöllisiä eroja, 
ja panee samalla merkille, että on aloja, joita nämä kaksi säädöstä eivät kata, ja aloja, joilla ne 
menevät päällekkäin. Tämän vuoksi tarvitaan lähentämistä, jotta asian kannalta 
merkitykselliset markkinavalvontaviranomaiset eivät joudu epäilemään.  

Markkinoiden valvonnan parantaminen
Esittelijä käsittelee myös sitä, että markkinoiden valvontaa on parannettava; hän kehottaa 
valvomaan enemmän ja paremmin nykyisten säännösten täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden 
välistä tiedon ja kokemusten vaihtoa on jatkettava, jotta markkinavalvontaa koskevat parhaat 
käytännöt leviävät kaikkialle EU:hun. Näin päästään markkinoihin, joilla kuluttajat voivat 
tuntea olonsa turvalliseksi ja yrityksille on selvempää, mitä sääntöjä sovelletaan kaikkialla 
Euroopassa. Tästä syystä jäsenvaltioita kehotetaan varaamaan riittävät resurssit riittävän 
markkinavalvonnan järjestämiseksi.

Yksi esittelijän tärkeimmistä visioista on ottaa käyttöön yleistä tuoteturvallisuutta ja 
markkinoiden valvontaa koskeva asetus, joka kattaisi sekä yhdenmukaistetut että 
yhdenmukaistamattomat tuotteet yhdessä säädöksessä turvallisten tuotteiden varmistamiseksi 
markkinoilla; tarkoituksena on saavuttaa sama turvallisuustaso kaikkialla unionissa ja 
vahvistaa markkinoiden valvontaa.  

Jäljitettävyys
Tuoteturvallisuusdirektiivin muutosten yhteydessä esittelijä ehdottaa konkreettisia toimia 
jäljitettävyyden parantamiseksi. Kun jossain päin Eurooppaa löytyy vaarallisia tuotteita, on 
tärkeää, että asiasta vastaavat viranomaiset voivat pysäyttää tuotteet ja varmistaa, että 
yritykset pyytävät palauttamaan tuotteet tai vetävät ne Euroopan markkinoilta. Tämä lisää 
kuluttajien luottamusta tuotteiden ostamiseen Euroopan markkinoilta. Lisäksi ehdotetaan, että 
tämä kulutustuotteiden turvallisuutta koskeva tietokanta olisi kehitettävä sellaiseksi, että EU:n 



PR\839238FI.doc 11/12 PE452.795v01-00

FI

kuluttajat ja yritykset voivat jakaa tietoja ja kokemuksia vaarallisista tuotteista ja laatia 
tilastoja siitä, minkä tyyppiset tuotteet aiheuttavat eniten onnettomuuksia. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tuotteiden jäljittämistä koskeviin uusiin aloitteisiin ja 
teknologioihin. Jäljittämisen ansiosta viranomaiset, yritykset ja kuluttajat saavat 
paikallistettua tuotteet, jotka ovat osoittautuneet vaarallisiksi sen jälkeen, kun ne ovat tulleet 
Euroopan markkinoille. Samalla esittelijä painottaa, että jäljitettävyys ei saa loukata 
henkilöiden yksityisyyttä. Jäljitettävyyden alalla tehtävän yhteistyön mukaisesti esittelijä 
ehdottaa, että turvallisuusalan ammattilaisten, kuluttajajärjestöjen ja kansallisten 
viranomaisten pääsyä RAPEX-järjestelmän tietoihin olisi parannettava – sen yleisemmän 
tietokannan tietojen jakamisen lisäksi, jota ehdotettiin edellä.

Heikommassa asemassa olevat kuluttajat on otettava huomioon
Esittelijä ehdottaa myös, että kiinnitetään huomiota niihin kuluttajiin, jotka ovat kaikkein 
heikoimmassa asemassa sisämarkkinoilla, eli lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin. Euroopan 
komissiolla on erityisvelvollisuuksia näitä väestöryhmiä kohtaan, myös tuoteturvallisuuden 
yhteydessä. 

Lapsiin vetoavat tuotteet 
Esittelijä haluaa korostaa lasten suojelua tuotteiden turvallisuudelle ja markkinavalvonnalle 
asetettavissa vaatimuksissa. Esittelijän painopiste on lapsille tarkoitetuissa tuotteissa ja lapsiin 
vetoavissa tuotteissa.

Tuoteturvallisuuden korostaminen varhaisvaiheessa
Jotta riski, että markkinoille asetetaan vaarallisia tuotteita, saataisiin pidettyä mahdollisimman 
pienenä, esittelijä ehdottaa valmistajille asetettavaa pakollista velvollisuutta tehdä 
suunnitteluvaiheessa riskianalyysi. Näin varmistetaan, että tuoteturvallisuuteen kiinnitetään 
enemmän huomiota tuotekehityksen varhaisissa vaiheissa, ja vältetään moni traaginen 
onnettomuus. Esittelijä uskoo, että tarkistetun tuoteturvallisuusdirektiivin ansiosta kuluttajat 
tulisivat ajattelevaisemmiksi ja tietoisemmiksi sudenkuopista – sen sijaan, että he ainoastaan 
reagoivat ja toteavat vahingot onnettomuuden tapahduttua – ja katsoo, että tästä olisi hyötyä 
sekä tuottajille että kuluttajille.

Esittelijä ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltioiden tuoteyhteyspisteiden yhteyteen perustetaan 
Yhdysvaltain mallin mukaan toimisto, joka antaa koulutusta turvallisista tuotteista. Toimisto 
helpottaisi valmistajille, viranomaisille, kuluttajille jne. annettavaa 
tuoteturvallisuuskoulutusta. 

Tuoteturvallisuus maailmanlaajuisesti
Mietinnössä otetaan huomioon myös maailmanlaajuistuminen. Maailma käy yhä 
globaalimmaksi ja yhä suurempi osa tuotteista tulee ulkomailta, erityisesti Kiinasta, joten 
esittelijä panee tyytyväisenä merkille tuoteturvallisuuskysymyksissä tehtävän kansainvälisen 
yhteistyön. EU pystyisi yhteistyössä kauppakumppaneidensa kanssa korostamaan erityisesti 
tuotteiden turvallisuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä, ennen kuin tuotteet päätyvät Euroopan 
markkinoille.

Verkkokauppa
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Myös internetissä myytäviin tuotteisiin kiinnitetään huomiota. Yhä suurempi osa tuotteista 
vaihtaa omistajaa internetissä ja liikkuu yli rajojen Euroopassa. Esittelijän kunnianhimoisena 
tavoitteena ovat internetissä myytävien tuotteiden turvallisuudelle asetettavat yhteiset säännöt, 
minkä tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta ja tehdä verkkomarkkinoista 
avoimemmat ja parantaa yritysten mahdollisuuksia käydä verkkokauppaa.  

Standardointi – tuottajien osallistuminen 
Parhaiden käytäntöjen vaihtoa koskevan periaatteen mukaisesti 
markkinavalvontaviranomaisten olisi osallistuttava aktiivisesti standardien laatimiseen, sillä 
näin voidaan varmistaa, että standardeja pystytään noudattamaan jäsenvaltioissa.


