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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden 
markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 
97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 
2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 
2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen 
(EY) N:o 765/2008 muuttamisesta
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0075),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
33 artiklan, 114 artiklan 1 kohdan sekä 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0043/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien markkinavalvontatoimien ei 
pitäisi kohdistua yksinomaan terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun, vaan niitä olisi 
voitava soveltaa myös unionin sellaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanoon, jolla 
pyritään takaamaan muita yleisiä etuja 
esimerkiksi sääntelemällä 
mittaustarkkuutta, sähkömagneettista 
yhteensopivuutta ja energiatehokkuutta.

(2) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien markkinavalvontatoimien ei 
pitäisi kohdistua yksinomaan terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun, vaan niitä olisi 
voitava soveltaa myös unionin sellaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanoon, jolla 
pyritään takaamaan muita yleisiä etuja 
esimerkiksi sääntelemällä 
mittaustarkkuutta, sähkömagneettista 
yhteensopivuutta, energiatehokkuutta ja 
sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Näin ollen unionin 
tavaramarkkinoiden turvallisuutta voidaan 
parantaa velvoittamalla unionin 
markkinoille saatettavien tuotteiden 
valvonnasta vastaavat viranomaiset 
suorittamaan riittäviä tarkastuksia.
Tällaisten tarkastusten tehostamiseksi 
riskin aiheuttavia tuotteita koskevaa 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa on lisättävä 
kyseisten viranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten välillä.

(20) Näin ollen unionin 
tavaramarkkinoiden turvallisuutta voidaan 
parantaa velvoittamalla unionin 
markkinoille saatettavien tuotteiden 
valvonnasta vastaavat viranomaiset 
suorittamaan riittäviä tarkastuksia.
Tällaisten tarkastusten tehostamiseksi
kyseiset viranomaiset ja 
markkinavalvontaviranomaiset olisi 
velvoitettava tekemään yhteistyötä sekä 
vaihtamaan tietoja riskin aiheuttavista ja 
vaatimustenvastaisista tuotteista.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi tuotteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena ja oikeasuhteisena sen 
varmistamiseksi, etteivät tällaiset tuotteet 
voi enää aiheuttaa uhkia.

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä 
hävitettäviksi tuotteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena ja oikeasuhteisena sen 
varmistamiseksi, etteivät tällaiset tuotteet 
voi enää aiheuttaa uhkia. Asianomaisen 
talouden toimijan olisi vastattava kaikista 
näistä toimista aiheutuvista 
kustannuksista ja erityisesti 
markkinavalvontaviranomaiselle
aiheutuneista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin tavaramarkkinoiden koon ja 
sisärajojen puuttumisen vuoksi 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on oltava 
halukkaita ja kyettävä tekemään 
tehokasta yhteistyötä sekä koordinoimaan 
yhteistä tukea ja toimintaa. Sen vuoksi on 
perustettava menetelmiä keskinäistä
avunatoa varten.

(25) Unionin tavaramarkkinoiden koon ja 
sisärajojen puuttumisen vuoksi on tällä 
asetuksella perustettava kehys
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten
tehokkaalle yhteistyölle sekä yhteisen tuen 
ja toiminnan koordinoinnille. Sen vuoksi 
on perustettava menetelmiä keskinäistä
avunantoa varten, ja niiden noudattamista 
olisi valvottava, ne olisi varmennettava ja 
niitä olisi rahoitettava asianmukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komission olisi valvottava tarkasti 
tämän asetuksen yhdenmukaista 
soveltamista, ja sen olisi tarvittaessa myös 
annettava suosituksia jäsenvaltioille 
silloin, kun nämä eivät ole komission 
mukaan antaneet 
markkinavalvontaviranomaisilleen 
riittävästi valtuuksia ja resursseja tässä 
asetuksessa vahvistettujen vaatimusten 
täyttämiseksi asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Henkilövahingoista ja 
onnettomuuksista aiheutuu raskas 
sosiaalinen ja taloudellinen taakka 
yhteiskunnille yleisesti ottaen ja 
yksityishenkilöille. Henkilövahinkojen ja 
onnettomuuksien ehkäisemistä voidaan 
tehostaa ennen muuta parantamalla 
vahinkojen seurantaa. Joint Action on 
Monitoring Injuries in Europe (JAMIE) 
-hankkeen puitteissa saatujen kokemusten 
perusteella olisi kiireesti perustettava aito 
Euroopan laajuinen henkilövahinkojen 
tietokanta, erityisesti kun otetaan 
huomioon, että JAMIE-hanke päättyy 
vuonna 2014. Tämän lisäksi tarvitaan 
poliittista sitoutumista sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden 
välinen henkilövahinkoja koskeva 
tietojenvaihto asetetaan ehdottomaksi 
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ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Olisi perustettava Euroopan 
markkinavalvontafoorumi, joka koostuu 
markkinavalvontaviranomaisten 
edustajista. Foorumiin olisi otettava 
mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät, 
muun muassa ammattijärjestöt ja 
kuluttajajärjestöt, jotta 
markkinavalvontaohjelmia perustettaessa, 
toteutettaessa ja ajantasaistettaessa voidaan 
hyödyntää kaikki saatavilla olevat 
markkinavalvonnan kannalta 
merkitykselliset tiedot.

(27) Olisi perustettava Euroopan 
markkinavalvontafoorumi, joka koostuu 
markkinavalvontaviranomaisten 
edustajista. Foorumin olisi tarjottava 
puitteet jäsenvaltioiden viranomaisten 
jäsennellylle yhteistyölle ja jatkuva ja 
pysyvä osallistumismahdollisuus kaikille 
asianomaisille sidosryhmille, muun 
muassa ammattijärjestöille, teollisuuden 
järjestöille ja kuluttajajärjestöille, jotta 
markkinavalvontaohjelmia perustettaessa, 
toteutettaessa ja ajantasaistettaessa voidaan 
hyödyntää kaikki saatavilla olevat 
markkinavalvonnan kannalta 
merkitykselliset tiedot.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Komission olisi tuettava 
valvontaviranomaisten yhteistyötä ja 
osallistuttava foorumiin. Asetuksessa olisi 
lueteltava foorumin tehtävät. 
Toimeenpanevan sihteeristön olisi 
järjestettävä foorumin kokoukset ja 
tarjottava muuta operatiivista tukea 
foorumin tehtävien suorittamiseen.

(28) Komission olisi tuettava 
valvontaviranomaisten yhteistyötä ja 
osallistuttava foorumiin. Asetuksessa olisi 
lueteltava foorumin tehtävät. 
Toimeenpanevan sihteeristön olisi 
järjestettävä foorumin kokoukset ja 
tarjottava muuta operatiivista tukea 
foorumin tehtävien suorittamiseen. 
Markkinavalvontakäytäntöjen 



PE513.324v01-00 10/45 PR\939909FI.doc

FI

virtaviivaistamiseksi unionissa ja 
markkinavalvonnan tehostamiseksi 
komission olisi tämän asetuksen 
seuraavan uudelleenarvioinnin 
yhteydessä harkittava sen ehdottamista, 
että foorumi valtuutetaan antamaan 
markkinavalvonnan laatua ja käytäntöjä 
koskevia sitovia suosituksia.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Kun otetaan huomioon ristiriita 
yhtäältä sisämarkkinoilla liikkeeseen 
laskettujen tuotteiden määrän kasvun ja 
toisaalta niiden julkisiin resursseihin 
kohdistuvien rajoitteiden välillä, jotka 
heikentävät mahdollisuutta lisätä julkista 
markkinavalvontaa merkittävästi ja 
riittävästi, komission olisi tarkasteltava 
täydentäviä, uusia, innovoivia ja 
markkinalähtöisiä ratkaisuja, joilla 
markkinavalvontaa tehostetaan ja 
laajennetaan, kuten kolmansien 
osapuolten toteuttamat 
laadunvalvontajärjestelmien ja tuotteiden 
tarkastukset. Komission olisi sisällytettävä 
tarkastelunsa tulokset tämän asetuksen 
33 artiklan mukaisesti laadittuun yleiseen 
arviointikertomukseen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia ja niiden on 
sisällettävä unionin tasolla 
yhdenmukaistettuja hallinnollisia 
seuraamuksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kyseisillä 
hallinnollisilla seuraamuksilla kerätyt 
tulot ohjataan 
markkinavalvontatoiminnan tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Tietoisesti vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita sisämarkkinoille liikkeeseen laskevia 
talouden toimijoita varten olisi otettava käyttöön unionin laajuisia varoittavia seuraamuksia, 
myös raskaita sakkoja. Jäsenvaltioiden olisi pidettävä markkinavalvontaa painopistealueena 
ja varattava siksi riittävästi varoja markkinavalvontatoimille.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Komission olisi julkistettava 
seuraamukset niiden varoittavuuden 
lisäämiseksi. Lisäksi talouden toimijat, 
joiden on todettu rikkoneen toistuvasti 
tämän asetuksen säännöksiä, olisi 
asetettava julkiselle unionin laajuiselle 
mustalle listalle.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Markkinavalvonta olisi rahoitettava 
ainakin osittain talouden toimijoilta 
perittävillä maksuilla, jos 
markkinavalvontaviranomaiset tarvitsevat 
maksuja korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen tai jos kyseiset viranomaiset 
joutuvat itse toteuttamaan toimia.

(34) Markkinavalvonta olisi rahoitettava 
ainakin osittain talouden toimijoilta 
perittävillä maksuilla, jos 
markkinavalvontaviranomaiset tarvitsevat 
maksuja korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen tai jos kyseiset viranomaiset 
joutuvat itse toteuttamaan toimia. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tämän asetuksen mukaisesti perityistä 
maksuista saadut tulot osoitetaan 
markkinavalvontatoiminnan tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi pidettävä markkinavalvontaa painopistealueena ja varattava siksi 
riittävästi varoja markkinavalvontatoimille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 

(38) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka koskee 
yhdenmukaisia edellytyksiä suorittaa 
tarkastuksia tiettyjen tuoteluokkien tai 
alojen perusteella, muun muassa tehtävien 
tarkastusten laajuutta ja tarkastettavien 
näytteiden riittävyyttä. Lisäksi olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
toimitettava tietoja 
markkinavalvontaviranomaisille, ja 
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yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Lisäksi 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee RAPEX-järjestelmän kautta 
tapahtuvan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja menettelyjä, 
väliaikaisten tai pysyvien markkinoille 
saattamista koskevien rajoitusten 
määräämistä vakavan riskin aiheuttaville 
tuotteille sekä tarvittaessa sellaisten 
tarvittavien valvontatoimien määrittämistä, 
jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 
rajoitusten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, jollei unionin 
lainsäädännössä säädetä kyseisten riskien 
käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

yhdenmukaisten edellytysten vahvistamista 
sellaisten tapausten määrittämiselle, joissa 
tällaisia tietoja ei tarvitse toimittaa. Lisäksi 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee RAPEX-järjestelmän kautta 
tapahtuvan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja menettelyjä, 
väliaikaisten tai pysyvien markkinoille 
saattamista koskevien rajoitusten 
määräämistä vakavan riskin aiheuttaville 
tuotteille sekä tarvittaessa sellaisten 
tarvittavien valvontatoimien määrittämistä, 
jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 
rajoitusten tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, jollei unionin 
lainsäädännössä säädetä kyseisten riskien 
käsittelyssä noudatettavasta 
erityismenettelystä. Komissiolle olisi myös 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee yleisiä riskinarviointimenetelmiä 
ja tarvittaessa kyseisten yleisten 
menetelmien soveltamista erityisiin 
tuoteluokkiin koskevia suuntaviivoja. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Tämän asetuksen olisi oltava 
varovaisuusperiaatteen mukainen, jotta 
varmistetaan ihmisten terveyden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelun korkea 
taso.

Or. en
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Perustelu

Tekstiin olisi lisättävä nimenomainen viittaus varovaisuusperiaatteeseen, jotta sen keskeinen 
merkitys tälle asetukselle korostuu.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’tuotteella’ valmistusprosessin 
tuloksena syntyvää tuotetta;

(1) ’tuotteella’ ainetta, valmistetta tai 
tavaraa, joka on tuotettu 
valmistusprosessissa ja joka ei ole ruokaa, 
rehua tai ihmisestä tai kasvista tai 
eläimestä peräisin oleva tuote, joka liittyy 
suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen;

Or. en

Perustelu

Termin “tuote” täsmennys.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin 
sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on valmistajan 
antama kirjallinen toimeksianto hoitaa 
valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

(5) ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin 
sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on valmistajan 
antama kirjallinen toimeksianto hoitaa 
valmistajan puolesta tietyt tehtävät sille 
unionin asiaan liittyvän lainsäädännön 
nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta;

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka 

(a) ei ole sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukainen, tai
(b) joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 
kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään asetuksen soveltamisalaa määrittämällä, että asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ei pitäisi rajoittaa koskemaan ainoastaan tuotteiden turvallisuutta 
vaan niitä olisi sovellettava myös kaikilla muilla teknisillä aloilla, joilla 
valvontaviranomaisten on toimittava.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’kehittyvän riskin muodostavalla 
tuotteella’ tuotetta, johon liittyy uusi 
kehittymässä oleva riski tai uusia tai 
epätavanomaisia olosuhteita koskeva 
tunnettu riski, jolla voi olla merkittävä 
vaikutus mutta josta ei vielä ole tarkkaa 
käsitystä tai jota ei voida ilmaista 
määrällisesti;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja 
vahvistamalla tuotteelta vaadittavat 
ominaisuudet, kuten laatua, 
käyttöominaisuuksia, turvallisuutta tai 
mittoja koskevat vaatimukset, mukaan 
lukien tuotteita koskevat myyntinimeä, 
termistöä, tunnuksia, kokeita ja 
testausmenetelmiä, pakkaamista, 
merkitsemistä tai selostetta koskevat 
vaatimukset, sekä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
menettelyt;

Or. en
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Perustelu

Termin täsmennys sisällyttämällä siihen tavaroiden markkinoille saattamista koskeva 
lainsäädäntö.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita ei aseteta saataville unionin 
markkinoilla, ja että jos tällaisia tuotteita 
on asetettu saataville, ryhdytään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin tuotteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi.

2. Markkinavalvonta on järjestettävä ja 
toteutettava tämän asetuksen mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia 
tuotteita, mukaan luettuna tuotteet, jotka 
eivät täytä sovellettavassa unionin 
lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, 
ei aseteta saataville unionin markkinoilla, 
ja että jos tällaisia tuotteita on asetettu 
saataville, ryhdytään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi ja tuotteen muuttamiseksi 
vaatimustenmukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle.
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille.
Jäsenvaltiot voivat laatia yhteenvedon 
yleisön saataville tarkoitetuista tiedoista.

3. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
markkinavalvontatoimista ja 
ulkorajatarkastuksista vuosittain 
komissiolle. Raportoituihin tietoihin on 
sisällytettävä tilastot toteutetuista 
tarkastuksista ja niiden tuloksista, ja ne on 
toimitettava kaikille jäsenvaltioille.
Komissio laatii yhteenvedon sille 
toimitetuista tiedoista ja asettaa sen
yleisön saataville sähköisessä ja 
tarvittaessa muussa muodossa.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi raportoitava toimistaan komissiolle. Lisäksi olisi julkistettava asiaan 
liittyvät tiedot eri jäsenvaltioiden suorituksista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
toteutettujen markkinavalvontatoimien 
seurannan ja arvioinnin tulokset on 
asetettava yleisön saataville sähköisessä 
muodossa ja tarvittaessa muita keinoja 
käyttäen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tulosten julkistaminen sisältyy 3 kohtaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisille on 
annettava riittävä toimivalta sekä riittävät 
resurssit ja välineet, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti.

2. Kunkin jäsenvaltion on annettava
markkinavalvontaviranomaisilleen riittävä 
toimivalta sekä riittävät resurssit ja 
välineet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä 
asianmukaisesti, sekä raportoitava niistä 
komissiolle. Komissio arvioi, onko 
kyseinen toimivalta ja ovatko kyseiset 
resurssit riittävät, jotta jäsenvaltio voi 
täyttää tämän asetuksen mukaiset 
markkinavalvontavelvoitteensa 
asianmukaisesti, ja asettaa arviointiensa 
tulokset yleisön saataville sähköisessä ja 
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tarvittaessa muussa muodossa.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen koko EU:ssa, komissiolle 
olisi annettava tehtäväksi valvoa tarkasti sen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
asianmukaiset järjestelmät sen 
varmistamiseksi, että sen perustamat tai 
nimeämät markkinavalvontaviranomaiset 
vaihtavat tietoja, tekevät yhteistyötä ja
koordinoivat toimiaan paitsi keskenään 
myös unionin ulkorajoilla tuotteiden 
tarkastuksista vastaavien viranomaisten 
kanssa.

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
vaihdettava tietoja, tehtävä yhteistyötä ja
koordinoitava toimiaan paitsi keskenään 
myös unionin ulkorajoilla tuotteiden 
tarkastuksista vastaavien viranomaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle 
markkinavalvontaviranomaisensa ja niiden 
toimivaltaan kuuluvat alat sekä annettava 
tarpeelliset yhteystiedot, ja komissio 
toimittaa nämä tiedot muille 
jäsenvaltioille ja julkaisee 
markkinavalvontaviranomaisten 
luettelon.

4. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle 
markkinavalvontaviranomaisensa ja niiden 
toimivaltaan kuuluvat alat sekä annettava 
tarpeelliset yhteystiedot. Komissio asettaa 
tiedot sisältävän luettelon yleisön 
saataville sähköisessä ja tarvittaessa 
muussa muodossa.
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Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Markkinavalvontaviranomaisten on 
suoritettava tuotteen ominaisuuksia 
koskevia asianmukaisia tarkastuksia 
riittävässä laajuudessa ja riittävän usein 
tekemällä asiakirjojen tarkastuksia sekä 
tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Markkinavalvontaviranomaisten on 
tuotteen jakelukanavista ja myyntitavasta 
riippumatta suoritettava tuotteen 
ominaisuuksia koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia riittävässä laajuudessa ja 
riittävän usein tekemällä asiakirjojen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja 
laboratoriotarkastuksia riittävien otosten 
perusteella. Niiden on kirjattava 
tarkastukset 21 artiklassa tarkoitettuun 
markkinavalvonnan tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, että tarkastuksia on suoritettava myös verkon 
kautta myydyille tuotteille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on
tarvittaessa varoitettava kohtuullisen ajan 
kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä 
tuotteista, joiden viranomaiset ovat 
havainneet aiheuttavan riskin.

Markkinavalvontaviranomaisten on
viipymättä varoitettava alueillaan olevia 
käyttäjiä tuotteista, joiden viranomaiset 
ovat havainneet aiheuttavan riskin.

Or. en
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Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisille ei saisi antaa mahdollisuutta viivytellä riskin aiheuttavista 
tuotteista ilmoittamista kuluttajille.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Markkinavalvontaviranomaisten on 
toimittava riskin vakavuus ja 
varovaisuusperiaate huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Tekstissä olisi viitattava nimenomaisesti varovaisuusperiaatteeseen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 
ottaa tarvittavat näytteet tuotteista.

4. Tehtävien toteuttamisen kannalta 
tarpeellisissa ja perustelluissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomaiset voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin, 
suorittaa asianmukaisia asiakirjojen 
tarkastuksia, ottaa jäljennöksiä asiaan 
liittyvistä asiakirjoista ja ottaa tarvittavat 
näytteet tuotteista.

Or. en

Perustelu

Lisäämällä markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksia varmistetaan, että ne hoitavat 
tehtävänsä huolellisesti.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarjottava kuluttajille ja muille 
sidosryhmille mahdollisuus esittää 
valituksia tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
asioista, markkinavalvontatoimista ja 
tuotteista aiheutuvista riskeistä ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin jatkotoimiin 
kyseisten valitusten perusteella;

(a) tarjottava kuluttajille ja muille 
sidosryhmille mahdollisuus esittää 
valituksia tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
asioista, markkinavalvontatoimista ja 
tuotteista aiheutuvista riskeistä ja 
ryhdyttävä kohtuullisen ajan kuluessa
jatkotoimiin kyseisten valitusten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistettava, että korjaaviin toimiin on 
tosiasiallisesti ryhdytty;

(b) varmistettava, että korjaaviin toimiin on 
tosiasiallisesti ryhdytty kohtuullisessa 
ajassa;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) seurattava tuoteturvallisuutta koskevaa 
tieteellistä ja teknistä tutkimustietoa ja 
pysyttävä ajan tasalla alan kehityksen 
kanssa.

(c) seurattava tuoteturvallisuutta koskevaa 
tieteellistä ja teknistä tutkimustietoa ja 
pysyttävä ajan tasalla alan kehityksen ja 
tuotteiden sovellettavaan unionin 
lainsäädäntöön perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden kanssa.
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Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisala huomioon ottaen tätä vaatimusta ei pitäisi rajoittaa koskemaan 
ainoastaan tuoteturvallisuutta vaan sitä olisi sovellettava myös kaikilla muilla teknisillä 
aloilla, joilla markkinavalvontaviranomaisten on toimittava.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
alakohtaiset ohjelmat sekä tarkistettava ne 
– ja päivitettävä tarpeen mukaan –
vuosittain. Ohjelmien on sisällettävä kaikki 
alat, joilla viranomaiset toteuttavat 
markkinavalvontatoimia.

2. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
alakohtaiset ohjelmat, joiden laatimiseen 
asianomaiset keskeiset sidosryhmät, 
ammattijärjestöt, teollisuuden järjestöt ja 
kuluttajajärjestöt mukaan luettuna, ovat 
antaneet panoksensa, sekä tarkistettava ne 
– ja päivitettävä tarpeen mukaan –
vuosittain. Ohjelmien on sisällettävä kaikki 
alat, joilla viranomaiset toteuttavat 
markkinavalvontatoimia.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi yleisiä ja alakohtaisia 
ohjelmia ja antaa tarvittaessa arviointinsa 
perusteella jäsenvaltioille suosituksia. 
Komissio asettaa arviointiensa tulokset ja 
jäsenvaltioille mahdollisesti antamansa 
suositukset yleisön saataville sähköisessä 
ja tarvittaessa muussa muodossa.

Or. en
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Perustelu

Jotta varmistetaan tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen koko EU:ssa, komissiolle 
olisi annettava tehtäväksi valvoa tarkasti sen täytäntöönpanoa ja antaa tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioille.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoiden ja tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten
on pyynnöstä asetettava
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
ne asiakirjat ja tiedot, joita kyseiset 
viranomaiset tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamiseksi, kielellä, jota niiden on 
helppo ymmärtää.

1. Talouden toimijoiden on 
toimitusketjuun sisältyvän paikkansa 
mukaisesti perustellusta pyynnöstä 
asetettava, tarvittaessa yhdessä myös
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten
kanssa, markkinavalvontaviranomaisten 
saataville ne asiakirjat ja tiedot, joita 
kyseiset viranomaiset tarvitsevat 
tehtäviensä suorittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Talouden eri toimijoiden velvollisuudet olisi määriteltävä tarkemmin ottaen huomioon niiden 
paikat toimitusketjussa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden valmistajien on 
nimettävä unioniin sijoittautunut 
valtuutettu edustaja markkinavalvontaa 
varten.

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Valmistajien ja tuojien on 
ilmoitettava nimensä, rekisteröity 
kauppanimensä tai tavaramerkkinsä sekä 
osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 
tuotteessa, tai jos se ei ole mahdollista, 
tuotteen pakkauksessa tai tuotteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan tai 
tuojaan voi ottaa yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, niiden on toteutettava kyseisestä 
tuotteesta riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainitut 
näkökohdat ja perusteet.

Jos markkinavalvontaviranomaisilla on 
edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia suorittaessaan tai 
vastaanottamiensa tietojen perusteella 
riittävät syyt uskoa, että markkinoille 
saatettu tai markkinoilla saataville asetettu 
tuote taikka tuote, jota käytetään palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä, voi aiheuttaa 
riskin, sovellettavaan unionin 
lainsäädäntöön perustuva 
vaatimustenvastaisuus mukaan luettuna, 
niiden on toteutettava kyseisestä tuotteesta 
riskinarviointi, jossa otetaan huomioon 
13 artiklassa mainitut näkökohdat ja 
perusteet.

Or. en
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Perustelu

Asetuksen soveltamisala huomioon ottaen olisi täsmennettävä, että tämä vaatimus ei koske 
ainoastaan tuoteturvallisuutta vaan sitä olisi sovellettava myös kaikilla muilla teknisillä 
aloilla, joilla valvontaviranomaisten on toimittava.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Ne voivat vaatia 
asianomaista talouden toimijaa 
vastaamaan kyseisten toimien 
kustannuksista.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi riskin aiheuttavat 
tuotteet, jos ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena. Asianomaisen talouden
toimijan on vastattava täysimääräisesti tai 
osittain kyseisten toimien kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Maksujen perimiskäytäntö olisi yhdenmukaistettava asetuksessa yhtäläisen soveltamisen 
varmistamiseksi EU:ssa. Säätämällä vapaaehtoisen toimen sijasta velvoitteesta tuetaan 
markkinavalvontaviranomaisten toimintaa koskevia kannustimia, ja velvoitetta voidaan myös 
pitää asianomaisiin talouden toimijoihin kohdistuvana varoituksena.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 
markkinavalvontaviranomaiset ryhtyvät 
1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin 
sellaisen talouden toimijan suhteen, joka ei 
ole ryhtynyt tarpeellisiin korjaaviin 
toimiin, niiden on annettava talouden 
toimijalle vähintään 10 päivän määräaika 
tulla kuulluksi.

3. Ennen kuin 
markkinavalvontaviranomaiset ryhtyvät 
1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin 
sellaisen talouden toimijan suhteen, joka ei 
ole ryhtynyt tarpeellisiin korjaaviin 
toimiin, niiden on annettava talouden 
toimijalle vähintään 10 kalenteripäivän
määräaika tulla kuulluksi.
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Or. en

Perustelu

Täsmennys oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä talouden toimijoilta maksuja, jotka 
kattavat kokonaan tai osittain kustannukset, 
jotka niille aiheutuvat 1 tai 4 kohdan 
mukaisten toimenpiteiden toteutukseen 
liittyvästä toiminnasta, kuten 
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta.

8. Markkinavalvontaviranomaisten on 
perittävä asianomaisilta talouden 
toimijoilta maksuja, jotka kattavat 
kokonaan tai osittain kustannukset, jotka 
niille aiheutuvat 1 tai 4 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

Maksut lasketaan kunkin 
markkinavalvontatoimen todellisten 
kustannusten perusteella ja niitä 
sovelletaan kyseisten 
markkinavalvontatoimien kohteina 
olleisiin talouden toimijoihin. Maksut 
eivät saa ylittää toteutettujen 
markkinavalvontatoimien todellisia 
kustannuksia ja niissä voidaan ottaa 
osittain tai täysimääräisesti huomioon 
markkinavalvontaviranomaisen 
henkilöstön markkinavalvonnan 
toteuttamiseen käyttämä aika.

Or. en

Perustelu

Maksujen perimiskäytäntö olisi yhdenmukaistettava asetuksessa yhtäläisen soveltamisen 
varmistamiseksi EU:ssa. Säätämällä vapaaehtoisen toimen sijasta velvoitteesta tuetaan 
markkinavalvontaviranomaisten toimintaa koskevia kannustimia, ja velvoitetta voidaan myös 
pitää asianomaisiin talouden toimijoihin kohdistuvana varoituksena.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
alkuperäisen ilmoittavan jäsenvaltion 
10 artiklan 1 tai 4 kohdan nojalla 
toteuttamat toimenpiteet, jäsenvaltio voi 
60 päivän kuluessa tiedoksi antamisesta 
esittää vastalauseen toimenpiteistä, jos ne 
koskevat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
alkuperäisen ilmoittavan jäsenvaltion 
10 artiklan 1 tai 4 kohdan nojalla 
toteuttamat toimenpiteet, jäsenvaltio voi 
60 kalenteripäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta esittää vastalauseen 
toimenpiteistä, jos ne koskevat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

Or. en

Perustelu

Täsmennys oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa yleisen 
riskinarviointimenetelmän sekä 
tarvittaessa suuntaviivoja yleisen 
menetelmän soveltamiseksi tiettyihin 
tuoteluokkiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi komissio valtuutettava 
määrittämään yleisen riskinarviointimenetelmän soveltamisen puitteet.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen kokonaisuudessaan 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
osoittavat testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt;

(a) unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädetyt vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka liittyvät 
tarkasteltavana olevaan mahdolliseen 
riskiin, ottaen kokonaisuudessaan 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
osoittavat testi-, tarkastus- ja 
kalibrointiraportit tai todistukset, jotka
asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti 
akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos on myöntänyt;

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 

3. Jos tuote on 2 kohdan a, b, ja 
c alakohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukainen, on oletettava, että tuotteella 
varmistetaan asianmukaisesti ne yleiset 
edut, joihin kyseiset kriteerit liittyvät. 
Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä 
tämän asetuksen mukaisiin toimiin, jos ne 
saavat uutta näyttöä siitä, että tuote 
vaatimustenmukaisuudesta tai säännösten 
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noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin.

noudattamisesta huolimatta aiheuttaa 
riskin. Markkinavalvontaviranomaisen on 
tällöin osoitettava, että tuote aiheuttaa 
riskin.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuote, jonka luovuttamisen 
ulkorajatarkastuksista vastaavat 
viranomaiset ovat keskeyttäneet 14 artiklan 
nojalla, on luovutettava, jos 
markkinavalvontaviranomaiset eivät 
kolmen työpäivän kuluessa luovuttamisen 
keskeyttämisestä ole pyytäneet kyseisiä 
viranomaisia jatkamaan keskeyttämistä tai 
ovat ilmoittaneet näille, ettei tuote aiheuta 
riskiä, ja jos kaikki muut luovutusta 
koskevat vaatimukset ja muodollisuudet on 
täytetty.

1. Tuote, jonka luovuttamisen 
ulkorajatarkastuksista vastaavat 
viranomaiset ovat keskeyttäneet 14 artiklan 
nojalla, on luovutettava, jos 
markkinavalvontaviranomaiset eivät 
kolmen työpäivän kuluessa luovuttamisen 
keskeyttämistä koskevan ilmoituksen 
esittämisestä ole pyytäneet kyseisiä 
viranomaisia jatkamaan keskeyttämistä tai 
ovat ilmoittaneet näille, ettei tuote aiheuta 
riskiä, ja jos kaikki muut luovutusta 
koskevat vaatimukset ja muodollisuudet on 
täytetty.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 14 artiklan 4 kohdassa säädetään, että ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten on ilmoitettava välittömästi markkinavalvontaviranomaisille 
keskeyttämistapauksista. Näin ollen on asianmukaista, että 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kolmen työpäivän jakso käynnistyy hetkestä, jolloin keskeyttämisestä ilmoitettiin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
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oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen 
täysimääräisesti huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat 
testiraportit tai todistukset, jotka 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
myöntänyt. Tämä ei kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 
määräämästä ulkorajatarkastuksista 
vastaavia viranomaisia olemaan 
luovuttamatta tuotetta, jos ne saavat 
näyttöä siitä, että tuote aiheuttaa tosiasiassa 
riskin huolimatta siitä, että se on 
mainittujen vaatimusten mukainen.

oletettava, ettei tuote aiheuta riskiä, jos 
tuote on sen luovuttamisajankohtana siihen 
sovellettavien tarkasteltavaan riskiin 
liittyvien unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen ottaen 
täysimääräisesti huomioon 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat testi-, 
tarkastus- ja kalibrointiraportit tai 
todistukset, jotka asetuksen 
(EY) N:o 765/2008 mukaisesti
akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos on myöntänyt. Tämä ei 
kuitenkaan estä 
markkinavalvontaviranomaisia 
määräämästä ulkorajatarkastuksista 
vastaavia viranomaisia olemaan 
luovuttamatta tuotetta, jos ne saavat 
näyttöä siitä, että tuote aiheuttaa tosiasiassa 
riskin huolimatta siitä, että se on 
mainittujen vaatimusten mukainen.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
periä maksuja, jotka kattavat kokonaan tai 
osittain kustannukset 1 kohdan mukaisten 
toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä 
toiminnasta, kuten riskinarviointiin 
liittyvästä testauksesta.

6. Markkinavalvontaviranomaisten on 
perittävä tuotteen vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamista koskevan ilmoituksen 
tehneeltä henkilöltä maksuja, jotka 
kattavat kokonaan tai osittain kustannukset 
1 kohdan mukaisten toimenpiteiden 
toteutukseen liittyvästä toiminnasta, kuten 
riskinarviointiin liittyvästä testauksesta.

Maksut lasketaan kunkin 
markkinavalvontatoimen todellisten 
kustannusten perusteella ja niitä 
sovelletaan henkilöön, joka on tehnyt 
tuotteen vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamista koskevan ilmoituksen ja 
joka on ollut kyseisten 
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markkinavalvontatoimenpiteiden 
kohteena. Maksut eivät saa ylittää 
toteutettujen 
markkinavalvontatoimenpiteiden 
todellisia kustannuksia ja niissä voidaan 
ottaa osittain tai täysimääräisesti 
huomioon 
markkinavalvontaviranomaisen 
henkilöstön markkinavalvonnan 
toteuttamiseen käyttämä aika.

Or. en

Perustelu

Maksujen perimiskäytäntö olisi yhdenmukaistettava asetuksessa yhtäläisen soveltamisen 
varmistamiseksi EU:ssa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
tuotteen luovuttamista vapaaseen 
liikkeeseen koskevan alkuperäisen 
ilmoittavan jäsenvaltion tekemän kielteisen 
päätöksen, jäsenvaltio voi 60 päivän
kuluessa tiedoksi antamisesta esittää 
vastalauseen kielteisestä päätöksestä, jos se 
koskee unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

1. Jos komissio antaa jäsenvaltioille 
20 artiklan 4 kohdan nojalla tiedoksi 
tuotteen luovuttamista vapaaseen 
liikkeeseen koskevan alkuperäisen 
ilmoittavan jäsenvaltion tekemän kielteisen 
päätöksen, jäsenvaltio voi 
60 kalenteripäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta esittää vastalauseen kielteisestä 
päätöksestä, jos se koskee unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta. 
Jäsenvaltion on perusteltava 
vastalauseensa, osoitettava tuotteen 
aiheuttaman riskin arviointiin mahdollisesti 
liittyvät erot ja mainittava kyseessä olevaan 
tuotteeseen liittyvät erityisolosuhteet ja 
lisätiedot.

Or. en
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Perustelu

Täsmennys oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos 
RAPEX-yhteyspisteellä on syytä uskoa, 
että tuotteen aiheuttaman riskin 
vaikutukset eivät ulotu asianomaisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tuotteet liikkuvat vapaasti sisämarkkinoilla, olisi tämä poikkeus poistettava 
tarpeettomana.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) todetut riskit ja niiden ominaisuudet;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ICSMS-järjestelmä voidaan myös antaa
ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten käyttöön, jos se on tarpeen 

ICSMS-järjestelmä on myös annettava
ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten käyttöön, jos se on tarpeen 
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tai asianmukaista. tai asianmukaista.

Or. en

Perustelu

Parantamalla tietojenvaihtoa rohkaistaan ja tehostetaan ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten yhteistyötä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tunnustettava muiden jäsenmaiden 
vastaavien viranomaisten laatimien tai 
näille laadittujen ja ICSMS-järjestelmään 
tallennettujen testiraporttien kelpoisuus ja 
käytettävä kyseisiä testiraportteja.

3. Markkinavalvontaviranomaisten on 
tunnustettava muiden jäsenmaiden 
vastaavien viranomaisten laatimien tai 
näille laadittujen ja ICSMS-järjestelmään 
tallennettujen testi-, tarkastus- ja 
kalibrointiraporttien kelpoisuus ja 
käytettävä kyseisiä testiraportteja.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
joiden kanssa komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä on 
tehnyt kahden- tai monenvälisiä 
vastavuoroisuuteen perustuvia 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä.

Komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja, myös RAPEXin 
kautta vaihdettuja tietoja, sellaisten 
hakijamaiden ja kolmansien maiden 
sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa, joiden kanssa komissio 
ja asianomainen jäsenvaltio tai 
jäsenvaltioiden ryhmä on tehnyt kahden-
tai monenvälisiä vastavuoroisuuteen 
perustuvia luottamuksellisuutta suojaavia 
järjestelyjä.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 19 artiklan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaohjelmia koskevissa ja 
kaikissa riskin aiheuttaviin tuotteisiin 
liittyvissä kysymyksissä on varmistettava 
tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten ja kunkin 
jäsenvaltion eri viranomaisten kesken sekä 
markkinavalvontaviranomaisten, 
komission ja asiaan liittyvien unionin 
virastojen välillä.

1. Markkinavalvontaohjelmia koskevissa ja 
kaikissa riskin aiheuttaviin tuotteisiin 
liittyvissä kysymyksissä on varmistettava 
tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten ja niin 
jäsenvaltioiden kuin kunkin jäsenvaltion 
eri viranomaisten kesken sekä 
markkinavalvontaviranomaisten, 
komission ja asiaan liittyvien unionin 
virastojen välillä.

Or. en

Perustelu

Asiaan liittyvien eri viranomaisten välinen yhteistyö ja tietojenvaihto olisi varmistettava ei 
ainoastaan kussakin jäsenvaltiossa vaan myös kaikkien jäsenvaltioiden kesken, sillä siten 
edesautettaisiin asianomaisten viranomaisten yhteistyön ja koordinoinnin tehostamista.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Markkinavalvontafoorumi voi kutsua 
asiantuntijoita ja muita kolmansia 
osapuolia osallistumaan kokouksiin tai 
pyytää näiltä kirjallisia kannanottoja.

5. Markkinavalvontafoorumi voi kutsua 
säännöllisesti ja jatkuvasti asiantuntijoita 
ja muita kolmansia osapuolia osallistumaan 
kokouksiin tai pyytää näiltä kirjallisia 
kannanottoja.

Or. en
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Perustelu

Tehostamalla yhteistyötä sidosryhmien kanssa poistetaan se merkittävä teknisen 
asiantuntemuksen puute, josta markkinavalvontaviranomaiset kärsivät erityisesti kun on kyse 
monimutkaisista teknologioista.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinavalvontafoorumi voi perustaa 
pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä, joita ovat 
muun muassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanoa varten perustetut 
markkinavalvonnan 
hallintoyhteistyöryhmät. Teollisuuden, 
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
kuluttajien etuja ajavat järjestöt sekä 
laboratoriot ja vaatimustenmukaisuuden 
unionin-tason arviointilaitokset voidaan 
kutsua osallistumaan kyseisiin työryhmiin 
tarkkailijoina.

6. Markkinavalvontafoorumi voi perustaa 
pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä, joita ovat 
muun muassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanoa varten perustetut 
markkinavalvonnan 
hallintoyhteistyöryhmät. Teollisuuden, 
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
kuluttajien etuja ajavat järjestöt sekä 
laboratoriot ja vaatimustenmukaisuuden 
unionin-tason arviointilaitokset on 
säännöllisesti ja jatkuvasti kutsuttava
osallistumaan kyseisiin työryhmiin 
tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) järjestää säännöllisesti erityisesti 
verkossa jaeltuja tuotteita käsitteleviä 
markkinavalvontatapahtumia;

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) laboratorio on saanut asetuksen 
(EY) N:o 765/2008 säännösten mukaisen 
akkreditoinnin.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen unionin vertailulaboratorioiden olisi oltava akkreditoituja asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 mukaisesti, jotta varmistetaan niiden tasa-arvoinen asema suhteessa muihin 
akkreditoituihin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksiin.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua jäsenvaltioiden
viranomaisten, talouden toimijoiden ja 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten
välisten kiistojen ratkaisemiseen;

(b) ratkaista kiistat, jotka johtuvat eri
jäsenvaltioiden
markkinavalvontaviranomaisten, talouden 
toimijoiden ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten eriävistä 
riskinarvioinneista;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen
sovellettavia seuraamuksia koskevat 
säännöt, joissa määrätään velvoitteita 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
joilla otetaan käyttöön tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen sovellettavat 
asianmukaiset seuraamukset ja joissa 
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talouden toimijoille, ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita 
koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännösten rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joissa 
määrätään velvoitteista talouden toimijoille 
siinä tapauksessa, että kyseisessä 
lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään
[lisätään päivämäärä, joka on 3 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää] ja ilmoitettava niihin 
myöhemmin tehdyistä muutoksista 
viipymättä.

määrätään velvoitteita talouden toimijoille, 
ja tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännösten rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joissa 
määrätään velvoitteista talouden toimijoille 
siinä tapauksessa, että kyseisessä 
lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään …* mennessä ja 
ilmoitettava niihin myöhemmin tehdyistä 
muutoksista viipymättä.

____________
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme kuukautta 
ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja 
niihin on sisällyttävä muun muassa 
asianomaiselle talouden toimijalle 
määrättäviä hallinnollisia seuraamuksia, 
joiden suuruus on vähintään kymmenen 
prosenttia talouden toimijan vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisellä 
tilikaudella.

Or. en
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Perustelu

Tietoisesti vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita sisämarkkinoille liikkeeseen laskevia 
talouden toimijoita varten olisi otettava käyttöön unionin laajuisia varoittavia seuraamuksia, 
myös raskaita sakkoja.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne.
Seuraamuksia voidaan lisätä, jos kyseessä 
oleva talouden toimija on aiemmin 
syyllistynyt samanlaiseen rikkomukseen, ja
vakavia rikkomuksia koskevat 
seuraamukset voivat olla 
rikosoikeudellisia.

Toisessa kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon
rikkomuksen vakavuus ja kesto ja
yritysten koko sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne.
Seuraamuksissa on lisäksi otettava 
huomioon se, onko kyseessä oleva 
talouden toimija aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen. Vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
asetuksen mukaisesti määräämänsä 
seuraamukset komissiolle, ja komissio 
asettaa kyseiset tiedot viipymättä yleisön 
saataville sähköisessä ja tarvittaessa 
muussa muodossa. Jos julkistaminen 
tuottaisi tapauksessa mukana oleville 
osapuolille suhteetonta vahinkoa, 
seuraamukset julkistetaan nimiä 
paljastamatta.
Komissio laatii mustan listan talouden 
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toimijoista, joiden on todettu rikkoneen 
toistuvasti tämän asetuksen säännöksiä, 
ja pitää listaa ajan tasalla ja julkistaa sen.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistaminen lisää niiden varoittavaa vaikutusta. Lisäksi olisi laadittava 
julkinen ja unionin laajuinen lista talouden toimijoista, jotka ovat rikkoneet toistuvasti tätä 
asetusta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, yleisen turvallisuuden ja 
muiden yleisten etujen suojelun 
paranemisen kannalta, ja siinä otetaan 
huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanon viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
tehokkaamman ja vaikuttavamman 
täytäntöönpanon varmistamisen, 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön parantamisen, unioniin tulevien 
tuotteiden valvonnan vahvistamisen sekä 
ihmisten yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja 
työturvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristön, energiatehokkuuden, yleisen 
turvallisuuden ja muiden yleisten etujen 
suojelun paranemisen kannalta, ja siinä 
otetaan huomioon asetuksen vaikutus liike-
elämään ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Kertomuksessa 
tarkastellaan myös uusia ja innovoivia 
markkinalähtöisiä ratkaisuja, joilla 
voidaan täydentää tehokkaasti 
markkinavalvontaviranomaisten 
toteuttamia 
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markkinavalvontatoimenpiteitä, ja siinä 
tarkastellaan ainakin pakollisiin 
kolmansien osapuolten 
tarkastusjärjestelmiin sisältyviä 
mahdollisuuksia.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n sisämarkkinoiden pilareista. Tämä pilari ja 
sisämarkkinoiden asianmukainen toimivuus lepää viime kädessä kuluttajien luottamuksen 
varassa. Euroopan kuluttajien on voitava luottaa siihen, että niiden käyttämät tuotteet ovat 
sekä turvallisia että vaatimustenmukaisia riippumatta siitä, missä ne on valmistettu ja mistä 
jäsenvaltiosta ne on ostettu. Tämä olisi viime kädessä taattava tehokkaalla ja laadukkaalla 
markkinavalvonnalla. Sillä olisi varmistettava, että tuotteet eivät aiheuta riskiä kuluttajien 
terveydelle tai turvallisuudelle tai työntekijöille työpaikoilla, mutta myös se, että tuotteet 
täyttävät sovellettavassa unionin lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset, kuten 
energiatehokkuutta, melutasoja tai päästönormeja koskevat säännöt.

On kuitenkin käymässä yhä selvemmäksi, että jäsenvaltioiden toteuttamalla 
markkinavalvonnalla ei kyetä vastaamaan EU:n kasvavaan tuontiin ja sisämarkkinoilla 
liikkuvien tuotteiden jatkuvasti kasvavan määrän muodostamaan haasteeseen. Komission 
mukaan viranomaiset tarkastavat vain noin 0,3 prosenttia kaikista unioniin tuoduista tai 
unionin markkinoille saatetuista tavaroista. Markkinavalvontaviranomaisten odotetaan 
samanaikaisesti vastaavan uusiin kehittyviin haasteisiin, kuten verkkokaupan lisääntymiseen.

Tilannetta hankaloittaa monimutkainen oikeudellinen järjestely, mitä näkökohtaa myös 
parlamentti korosti 8. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta1. 
Parlamentti katsoi päätöslauselmassa, että ”markkinavalvontaa koskeva nykyinen 
lainsäädäntökehys ei mahdollista riittävää johdonmukaisuutta ja että sen vuoksi sitä olisi 
tarkistettava ja koordinoitava edelleen”. Tällä hetkellä yhtäältä yhdenmukaistettuja tuotteita 
ja toisaalta muita kuin yhdenmukaistettuja tuotteita koskevat EU:n 
tuoteturvallisuusvaatimukset eivät ole johdonmukaisia keskenään, ja sama puute vaivaa 
yhtäältä kuluttajille ja toisaalta ammattilaisille tarkoitettuja tuotteita. Epäselvyyttä lisäävät 
myös muita kuin yhdenmukaistettuja kuluttajatuotteita koskevien erityisten vertailuarvojen 
puute sekä EU:n tuoteturvallisuusmääräysten monikerroksisuudesta johtuva monimutkaisuus.

Euroopan parlamentti ehdotti tämän vuoksi edellä mainitussa päätöslauselmassaan, että 
komission olisi luotava markkinavalvonnalle yhteinen eurooppalainen kehys, joka koskee 
kaikkia sisämarkkinoilla olevia tai EU:n markkinoille tulevia tuotteita. Nyt käsiteltävänä 
oleva ehdotus perustuu tähän pyyntöön. Ehdotus on osa laajempaa tuoteturvallisuuspakettia, 
johon kuuluu markkinavalvonnan lisäksi ehdotus yleistä tuoteturvallisuutta koskevaksi 
asetukseksi sekä tiedonanto, jossa hahmotellaan monivuotista markkinavalvontasuunnitelmaa.

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen hyvin myönteisesti komission ehdotukseen ja siinä 
esitettyihin päämääriin. Ehdotuksessa on kuitenkin eräitä kysymyksiä, joita esittelijä haluaa 
vahvistaa, ja esittelijä haluaa myös korostaa tiettyjä ehdotuksen päänäkökohtia.

                                               
1 2010/2085(INI).
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Turvallisuuden varmistaminen sekä markkinatoimijoiden tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä huolehtiminen

Esittelijä pitää myönteisenä, että tämän asetuksen mukaisesti järjestetyllä 
markkinavalvonnalla voidaan terveyden ja turvallisuuden varmistamisen lisäksi myös valvoa 
yleisemmällä tasolla ympäristön ja energiatehokkuuden kaltaisia muita yleisiä etuja edistävän 
unionin lainsäädännön noudattamista. Rehelliset markkinatoimijat uhraavat merkittävästi 
aikaa ja voimavaroja sen varmistamiseen, että ne täyttävät unionin erilaiset turvallisuus- ja 
ympäristövaatimukset ja muut normit; markkinavalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että 
toimijat, jotka eivät noudata sääntöjä, eivät voi parantaa asemiaan markkinoilla 
sääntökuuliaisten toimijoiden kustannuksella. Markkinavalvontaviranomaisten vastuulla on 
varmistaa, että turvattomat tai muulla tavalla haitalliset tuotteet sekä vaatimustenvastaiset 
tuotteet tunnistetaan ja pidetään pois tai poistetaan markkinoilta. Tämä on niin kuluttajien 
kuin luotettavien valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden edun mukaista.

Esittelijä haluaa tarkistuksillaan varmistaa, että markkinavalvonta kattaa kaikki tässä 
asetuksessa käsitellyt näkökohdat.

Ottaen huomioon, että yksi suurimmista haasteista on niiden voimavarojen rajallisuus, etenkin 
suhteessa kaupan kasvavaan volyymiin, jotka jäsenvaltiot voivat ohjata markkinavalvontaan, 
esittelijä katsoo, että komission olisi pitkän aikavälin ratkaisuja etsiessään tarkasteltava uusia 
ja innovatiivisia markkinalähtöisiä ratkaisuja, joilla voidaan täydentää tällä hetkellä 
yksinomaan viranomaisvoimin toteutettuja markkinavalvontatoimia. Esittelijä korostaa 
kolmansien osapuolten suorittamia talouden toimijoiden laadunvalvontajärjestelmien sekä 
lopputuotteiden tarkastuksia yhtenä tällaisena mahdollisena ratkaisuna. Komission olisi 
sisällytettävä nämä pohdinnat arviointikertomukseen, jonka sen on määrä laatia 33 artiklan 
mukaisesti.

Tiiviimpi, tehokkaampi ja aiempaa paremmin toimiva yhteistyö jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten välillä

Eri jäsenvaltioiden tuoteturvallisuudesta vastaavien markkinavalvontaviranomaisten 
keskinäisen koordinoinnin, yhteistyön ja tietojenvaihdon puute on yksi nykyisten ongelmien 
aiheuttajista. Komission ehdotuksessa tämä ongelma yritetään ratkaista säännöksillä, joilla 
pyritään tehostamaan eri jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tehtävien jakamista.

Tietojenvaihto perustuu pääasiassa kahteen pilariin: jo vakiintuneeseen tuoteturvallisuutta 
koskevaan EU:n nopea tiedonvaihtojärjestelmään (RAPEX) sekä markkinavalvonnan 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmään (ICSMS), jota käytetään yleisluonteisen tiedon jakamiseen. 
ICSMS-järjestelmän kautta tapahtuvan tietojenvaihdon ansiosta 
markkinavalvontaviranomaiset voivat hyödyntää toisten viranomaisten kokemuksia ja työtä ja 
säästää niukkoja resursseja, kun niiden ei esimerkiksi tarvitse tehdä samoja testejä ja 
arviointeja, jotka on jo tehty toisessa jäsenvaltiossa. Esittelijä pitää näitä ehdotuksia mitä 
kannatettavina ja esittää vain muutamia tarkistuksia asianomaisten artiklojen sanamuotojen 
täsmentämiseksi.
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Yksi tärkeimmistä säännöksistä yhteistyön ja tietojenvaihdon parantamiseksi koskee 
Euroopan markkinavalvontafoorumin (EMSF) perustamista. Foorumin on tarkoitus tarjota 
puitteet ei ainoastaan viranomaisten vaan myös viranomaisten ja talouden toimijoiden sekä 
kuluttajajärjestöjen kaltaisten muiden sidosryhmien väliselle yhteistyölle. Esittelijä haluaa 
korostaa tämän perustettavan foorumin yhteydessä tehtävän jatkuvan ja järjestelmällisen 
yhteistyön merkitystä ja haluaa vahvistaa sen asemaa entisestään tulevaisuudessa 
ehdottamalla, että olisi harkittava asetuksen seuraavan uudelleenarvioinnin yhteydessä, onko 
foorumille myönnettävä valtuudet antaa sitovia suosituksia silloin, kun foorumi pitää niitä 
välttämättöminä jäsenvaltioissa ja erityisesti unionin ulkorajoilla sovellettujen 
markkinavalvontakäytäntöjen parantamiseksi ja vahvistamiseksi edelleen.

Eri sidosryhmien asemaa foorumissa olisi myös vahvistettava ja varmistettava niiden 
säännöllinen osallistuminen foorumin toimintaan. Sidosryhmät voivat tarjota arvokkaita 
näkökulmia, sillä heillä on runsaasti tietoa markkinoista, ja ne voivat edesauttaa erityisten 
ongelmallisten kysymysten ja niiden mahdollisten ratkaisujen tunnistamista.

Varoittavat seuraamukset

Parlamentti korosti vuoden 2011 päätöslauselmassaan myös, että on tärkeää ottaa 
koordinoidulla tavalla käyttöön varoittavia seuraamuksia, myös raskaita sakkoja, niille 
talouden toimijoille, jotka tarkoituksellisesti tuovat sisämarkkinoille vaarallisia tai 
vaatimusten vastaisia tuotteita.

Talouden toimijoille on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset: sääntöjä noudattavien 
toimijoiden ei pidä joutua kärsimään siitä, että järjestelmä ei kykene rankaisemaan toimijoita, 
jotka tarkoituksellisesti rikkovat sääntöjä. Järjestelmän lujuus riippuu lisäksi aina sen 
heikommasta lenkistä, ja järjestelmästä tulisi lujempi, mikäli tätä alaa yhdenmukaistetaan 
laajemmin.

Esittelijä ehdottaa näin ollen unionin laajuisten yhdenmukaisten hallinnollisten seuraamusten 
käyttöönottoa sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö on aidosti varoittavaa koko EU:ssa. 
Asetuksen nojalla määrätyt seuraamukset olisi lisäksi julkistettava, jotta seuraamuksilla 
tavoiteltu varoittava vaikutus olisi vieläkin suurempi. Tämän lisäksi esittelijä ehdottaa 
julkisen mustan listan laatimista toimijoista, jotka toistuvasti rikkovat tämän asetuksen 
säännöksiä.
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LIITE – LUETTELO KANNANOTTOJA JÄTTÄNEISTÄ SIDOSRYHMISTÄ

Vastuuvapauslauseke

Seuraava sidosryhmien luettelo on laadittu niiden kokousten, sähköpostiviestien ja 
kannanottojen perusteella, jotka pidettiin tai laadittiin esittelijän tehtävään nimittämisen ja 
tämän mietintöluonnoksen jättämisen määräajan välisenä aikana.

On syytä panna merkille, että luettelo ei ole kattava, sillä on vaikeaa luetteloida kaikki 
mietinnön innoituksen lähteenä toimineet implisiittiset mielipiteet ja edistämisponnistukset. 
On myös todettava, että tämä mietintöluonnos toimii ainoastaan lähtölaukauksena 
parlamentissa tehtävälle työlle, joka jatkuu keskusteluin ja lainsäädäntötoimin tämän 
säädöksen lopulliseen hyväksymiseen saakka. Sidosryhmät ilmaisivat kantojaan myös 
myöhemmissä vaiheissa, ja siksi alla olevaa luetteloa on pidettävä epätäydellisenä.

Esittelijä pyrkii tällä ”lobbaajien jalanjäljellä” kuitenkin osoittamaan avoimesti, mistä 
mietintöluonnos on saanut innoituksensa.

Sidosryhmien luettelo

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries)
 Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 
 Cosmetics Europe
 Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
 Komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment)
 Eurocommerce
 European Federation of lighter manufacturers
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Suomen työ- ja elinkeinoministeriö 
 Euroopan unionin tuleva puheenjohtajavaltio Liettua (syksy 2013)
 Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Irlanti (kevät 2013)
 LEGO, Nordic toys and TIE (Toy Industries Europe)
 Orgalime
 VDMA (German Engineering Federation)

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta järjesti lisäksi 29. toukokuuta 2013 pidetyn 
julkisen kuulemistilaisuuden markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta koskevasta 
paketista. Kuulemistilaisuuden puhujaluettelo sekä lisätietoja tilaisuudesta on luettavissa 
valiokunnan kotisivuilla.


