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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 kulutustavaroiden 
turvallisuudesta ja neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 2001/95/EY 
kumoamisesta
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0078),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0042/2013),

– 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, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja oikeudellisten 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.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

(1) Yleisestä tuoteturvallisuudesta 
3 päivänä joulukuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/95/EY säädetään 
vaatimuksesta, jonka mukaan 
kulutustavaroiden on oltava turvallisia ja 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä toimiin vaarallisten tuotteiden 
suhteen ja tämän vuoksi vaihdettava tietoja 
yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän 
(RAPEX) kautta. Direktiiviä 2001/95/EY 
on tarkistettava perusteellisesti direktiivin 
toiminnan parantamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että direktiivi on 
yhdenmukainen markkinavalvontaa, 
talouden toimijoiden velvollisuuksia ja 
standardointia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Selkeyden vuoksi 
direktiivi 2001/95/EY olisi kumottava ja 
korvattava tällä asetuksella.

(1) Yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 
päivänä joulukuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/95/EY säädetään 
sisämarkkinoille saatettuja tuotteita 
koskevasta perusvaatimuksesta, jonka 
mukaan kulutustavaroiden on oltava 
turvallisia ja jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin 
vaarallisten tuotteiden suhteen ja tämän 
vuoksi vaihdettava tietoja yhteisön nopean 
tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) 
kautta. Direktiiviä 2001/95/EY on 
tarkistettava perusteellisesti direktiivin 
toiminnan parantamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että direktiivi on 
yhdenmukainen markkinavalvontaa, 
talouden toimijoiden velvollisuuksia ja 
standardointia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Selkeyden vuoksi 
direktiivi 2001/95/EY olisi kumottava ja 
korvattava tällä asetuksella.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetus on soveltuva oikeudellinen 
väline, koska siinä asetetaan selkeät ja 
yksityiskohtaiset säännöt, joiden 
täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiot eivät 
voi antaa toisistaan poikkeavia säännöksiä. 
Asetuksella varmistetaan, että oikeudellisia 
vaatimuksia sovelletaan samaan aikaan 
kaikkialla unionissa.

(2) Asetus on soveltuva oikeudellinen 
väline, koska siinä asetetaan selkeät ja 
yksityiskohtaiset säännöt, joiden 
täytäntöönpanemiseksi ja soveltamiseksi
jäsenvaltiot eivät voi antaa toisistaan 
poikkeavia säännöksiä. Asetuksella 
varmistetaan, että oikeudellisia 
vaatimuksia sovelletaan samaan aikaan 
kaikkialla unionissa.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän asetuksen on edistettävä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 169 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteutumista. Tarkoituksena 
on erityisesti varmistaa sisämarkkinoiden 
toiminta kuluttajille tarkoitettujen 
tuotteiden osalta säätämällä yleistä 
turvallisuusvaatimusta, arviointiperusteita 
ja talouden toimijoiden velvollisuuksia 
koskevista yhdenmukaisista säännöistä. 
Koska markkinavalvontaa, RAPEX-
järjestelmä mukaan luettuna, koskevista 
säännöistä säädetään [tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetussa] 
asetuksessa (EU) No […/…] , jota 
sovelletaan tämän asetuksen kattamiin 
tuotteisiin, tässä asetuksessa ei ole 
tarvetta antaa markkinavalvontaa ja 
RAPEX-järjestelmää koskevia 
säännöksiä.

(3) Korkeatasoisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi unionin olisi 
osallistuttava kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun. Tämä asetus on 
tässä mielessä keskeisen tärkeä 
turvallisten tuotteiden sisämarkkinoita 
koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi 
samalla kun sillä edistetään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
169 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteutumista.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY johdanto-osan 4 kappaleen muotoilua).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tällä asetuksella olisi erityisesti 
pyrittävä varmistamaan sisämarkkinoiden 
toiminta kuluttajille tarkoitettujen 
tuotteiden osalta säätämällä yleistä 
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turvallisuusvaatimusta, arviointiperusteita 
ja talouden toimijoiden velvollisuuksia 
koskevista yhdenmukaisista säännöistä. 
Koska markkinavalvontaa, RAPEX-
järjestelmä mukaan luettuna, koskevista 
säännöistä säädetään [tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetussa] 
asetuksessa (EU) No […/…]*, tässä 
asetuksessa ei ole tarvetta antaa 
markkinavalvontaa ja RAPEX-
järjestelmää koskevia säännöksiä.
__________________
*Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kuluttajien turvallisuus perustuu 
suuressa määrin siihen, että unionin 
tuoteturvallisuusvaatimusten 
noudattamista valvotaan tehokkaasti. 
Kansallisen ja unionin tason 
markkinavalvontatoimia olisi 
parannettava jatkuvasti ja niiden olisi 
oltava entistä tehokkaampia, jotta voidaan 
vastata maailmanlaajuisten markkinoiden 
ja jatkuvasti monimutkaistuvan 
toimitusketjun alati muuttuviin 
haasteisiin. Toimimattomat 
markkinavalvontajärjestelmät voisivat 
vääristää kilpailua, vaarantaa kuluttajien 
turvallisuuden ja heikentää kansalaisten 
luottamusta sisämarkkinoihin. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön järjestelmälliset toimintatavat, 
jotta varmistetaan markkinoiden 
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valvonnan ja muiden valvontatoimien 
tehokkuuden lisääntyminen, ja 
varmistettava avoimuutensa kuluttajien ja 
muiden osapuolten suuntaan, joiden etua 
asia koskee.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY johdanto-osan 24 kappaleen muotoilua).

Perustelu

Tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan on täydennettävä toisiaan, jotta sisämarkkinat 
lujittuvat. Siksi on välttämätöntä asettaa markkinavalvontatoiminnalle tiukat vaatimukset sekä 
otettava tämä ensisijaiseksi tavoitteeksi tulevaisuudessa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
palveluihin. Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun varmistamiseksi 
tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava 
tuotteisiin, jotka toimitetaan kuluttajille tai 
kuluttajien saataville, mukaan luettuna 
tuotteet, joiden kanssa kuluttajat ovat 
suoraan kosketuksissa palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä. Palvelujen 
tarjoajan kuljettamat laitteet, joilla 
kuluttajat liikkuvat tai matkustavat, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska sitä on tarkasteltava 
toimitettavan palvelun turvallisuuden 
yhteydessä.

(6) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
palveluihin. Kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun varmistamiseksi 
tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava 
kaikkiin tuotteisiin, joita kuluttajat 
käyttävät ja jotka toimitetaan kuluttajille 
tai kuluttajien saataville, mukaan luettuna 
tuotteet, joiden kanssa kuluttajat ovat 
suoraan kosketuksissa palvelujen tarjoajan 
toteuttaman palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset on siirretty selkeyden vuoksi tarkistukseen 9.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tuotteisiin, jotka on suunniteltu 
ainoastaan ammattikäyttöön, mutta jotka 
ovat sittemmin siirtyneet 
kulutusmarkkinoille, olisi sovellettava tätä 
asetusta, koska nämä tuotteet voivat 
kohtuullisen ennustettavissa olosuhteissa 
käytettäessä aiheuttaa vaaraa kuluttajien 
terveydelle tai turvallisuudelle.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY johdanto-osan 10 kappaleen muotoilua).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Palvelujen tarjoajan kuljettamat 
laitteet, joilla kuluttajat matkustavat, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska sitä on tarkasteltava 
toimitettavan palvelun turvallisuuden 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Vaikka palveluiden tarjoamiseen 
liittyvien tuotteiden turvallisuus kuuluu 
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tämän asetuksen soveltamisalaan, 
unionin on siitä huolimatta säänneltävä 
kuluttajapalveluita koskevia yleisiä 
turvallisuusvaatimuksia, sillä 
kuluttajapalveluiden turvallisuus ei kuulu 
unionin minkään lainsäädännön piiriin. 
Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa 
tällä hetkellä kuluttajapalveluiden 
turvallisuuteen sovellettujen 
lähestymistapojen kirjavuus, komission 
olisi arvioitava ja tutkittava 
kuluttajapalveluiden turvallisuutta 
koskevan kokonaisvaltaisen unionin 
kehyksen käyttöönoton toteutettavuutta.

Or. en

Perustelu

Komission on ehdotettava lähitulevaisuudessa palveluiden turvallisuutta koskevaa 
lainsäädännöllistä kehystä, sillä nykytilanne on johtanut porsaanreiän syntymiseen 
sääntelyyn. Asiaa koskevalla yhtenäisellä asetuksella on täydennettävä palveluiden 
tarjoamisen yhteydessä kuluttajiin vaikuttavien tuotteiden turvallisuusnäkökohdan 
sisällyttämistä tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka on annettu alakohtaista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jossa 
säädetään tiettyjen tuotteiden tai 
tuotekategorien turvallisuusnäkökohdista, 
käytännössä on mahdotonta antaa kaikki 
nykyiset kulutustavarat tai mahdollisesti 
kehitettävät tavarat kattavaa unionin 
lainsäädäntöä. Siksi tarvitaan edelleen 
horisontaalisia lainsäädäntöpuitteita
puutteiden korjaamiseksi ja 
kuluttajansuojan varmistamiseksi silloin,
kun sitä ei ole muuten taattu, erityisesti 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

(7) Vaikka on annettu alakohtaista unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jossa 
säädetään tiettyjen tuotteiden tai 
tuotekategorien turvallisuusnäkökohdista, 
käytännössä on mahdotonta antaa kaikki 
nykyiset kulutustavarat tai mahdollisesti 
kehitettävät tavarat kattavaa unionin 
lainsäädäntöä. Siksi tarvitaan edelleen
laaja-alaisia horisontaalisia 
lainsäädäntöpuitteita kyseisten tavaroiden 
huomioon ottamiseksi ja voimassa olevan 
tai tulevan erityislainsäädännön 
säännösten täydentämiseksi ja niiden 
puutteiden korjaamiseksi erityisesti 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
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sopimuksen 114 ja 169 artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

suojelun korkean tason varmistamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114, 169 ja 191 artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY johdanto-osan 5 kappaleen muotoilu)

Perustelu

Tämä asetus toimii jatkossakin tuoteturvallisuuden ”turvaverkkona”, kuten voimassa 
olevassa yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä korostetaan, kun sitä 
sovelletaan tapauksissa, joita varten unionin lainsäädännössä ei ole olemassa erityisiä 
turvallisuussäännöksiä, ja näin asetuksella varmistetaan kaikkien markkinoille saatettujen 
tuotteiden turvallisuus.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien kulutustavaroiden osalta 
asetuksen eri osien soveltamisala olisi 
rajattava selvästi erilleen unionin 
alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Yleistä 
tuoteturvallisuusvaatimusta ja siihen 
liittyviä säännöksiä olisi sovellettava 
kaikkiin kulutustavaroihin; sitä vastoin 
talouden toimijoille asetettuja 
velvollisuuksia ei tulisi soveltaa silloin, 
kun vastaavista velvollisuuksista on jo 
säädetty esimerkiksi leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevassa unionin alakohtaisessa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä.

(8) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien kulutustavaroiden osalta 
asetuksen eri osien soveltamisala olisi 
rajattava selvästi erilleen unionin 
alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Tämän 
asetuksen I luvussa tarkoitettua yleistä 
tuoteturvallisuusvaatimusta ja siihen 
liittyviä säännöksiä olisi sovellettava 
kaikkiin kulutustavaroihin; sitä vastoin 
talouden toimijoille asetettuja 
velvollisuuksia ei tulisi soveltaa silloin, 
kun vastaavista velvollisuuksista on jo 
säädetty esimerkiksi leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevassa unionin alakohtaisessa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä.

Or. en
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Perustelu

Toimituksellinen täsmennys.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti.

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti, kuten 
sähköinen verkkokauppa.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY johdanto-osan 7 kappaleen muotoilu).

Perustelu

Selvennys, jotta korostetaan, että verkkokauppa kuuluu asetuksen soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kun otetaan huomioon niiden 
kuluttajien kolmansista maista 
verkkokaupan kautta ostamien tuotteiden 
suuri määrä, jotka eivät ehkä ole 
eurooppalaisten vaatimusten mukaisia ja 
jotka siten voivat vaarantaa kuluttajien 
turvallisuuden ja terveyden, komission 
olisi keskityttävä kuluttajien sähköistä 
kauppaa kohtaan tunteman luottamuksen 
vahvistamiseen valistus- ja 
tiedotuskampanjoiden avulla. Komission 
olisi myös tarkasteltava mahdollisuutta 
ottaa käyttöön sähköinen 
luotettavuusmerkki, jolla valmistaja 
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osoittaa verkkosivustollaan olevansa 
tietoinen tämän asetuksen säännöksistä ja 
vaatimuksista.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tätä asetusta olisi sovellettava 
käytettyihin tuotteisiin, jotka saatetaan 
uudestaan toimitusketjuun liiketoiminnan 
yhteydessä; poikkeuksena tästä ovat 
sellaiset käytetyt tuotteet, kuten 
antiikkitavarat, joiden kuluttaja ei voi 
kohtuudella olettaa täyttävän uusimpia 
turvallisuusstandardeja.

(11) Tätä asetusta olisi sovellettava 
käytettyihin tuotteisiin, jotka saatetaan 
uudestaan toimitusketjuun liiketoiminnan 
yhteydessä, edellyttäen, että ne on saatettu 
markkinoille käytettyinä tuotteina, sekä 
käytettyihin tuotteisiin, jotka on saatettu 
alun perin markkinoille tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen; poikkeuksena tästä 
ovat sellaiset käytetyt tuotteet, kuten 
antiikkitavarat, joiden kuluttaja ei voi 
kohtuudella olettaa täyttävän uusimpia 
turvallisuusstandardeja.

Or. en

Perustelu

Käytettyihin tuotteisiin sovelletun lainsäädännön taannehtivuuden suhteen ei saa olla 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava myös 
kulutustavaroihin, jotka eivät ole 
elintarvikkeita mutta jotka muistuttavat 
elintarvikkeita ja jotka voivat erehdyttää 
kuluttajat, varsinkin lapset, pitämään niitä 

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava myös 
kulutustavaroihin, jotka eivät ole 
elintarvikkeita mutta jotka muistuttavat 
elintarvikkeita ja jotka voivat erehdyttää 
kuluttajat, varsinkin lapset, pitämään niitä 
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elintarvikkeina ja sen vuoksi panemaan 
suuhunsa, imeskelemään taikka nielemään 
tai vetämään henkeensä niitä, mikä saattaa 
aiheuttaa esimerkiksi tukehtumisen tai 
myrkytyksen taikka ruoansulatuskanavan 
puhkeamisen tai tukkeutumisen. Tällaisia 
elintarvikkeita jäljitteleviä tuotteita on 
tähän asti säännelty sellaisia tuotteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta 
kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä 
tai turvallisuutta, 25 päivänä kesäkuuta 
1987 annetulla neuvoston direktiivillä 
87/357/ETY, joka olisi kumottava.

elintarvikkeina ja sen vuoksi panemaan 
suuhunsa, imeskelemään taikka nielemään 
tai vetämään henkeensä niitä, mikä saattaa 
aiheuttaa esimerkiksi tukehtumisen tai 
myrkytyksen taikka ruoansulatuskanavan 
puhkeamisen tai tukkeutumisen. Asetuksen 
soveltaminen johtaisi näin ollen tällaisten 
tuotteiden markkinoille saattamisen, 
tuonnin, valmistuksen ja viennin 
kieltämiseen. Tällaisia elintarvikkeita 
jäljitteleviä tuotteita on tähän asti säännelty 
sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, jotka 
näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat 
kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta, 
25 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla 
neuvoston direktiivillä 87/357/ETY, joka 
olisi kumottava.

Or. en

Perustelu

Koska tämä asetus kumoaa elintarvikkeita muistuttavista tuotteista annetun direktiivin 
87/357/ETY ja sisällyttää itseensä sen näkökohtia tuotteita arvioinnin yhteydessä (asetuksen 6 
artiklan e kohta), on epäselvää, pysyykö kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista, 
tuontia, valmistusta ja vientiä koskeva kielto voimassa. Tällä tarkistuksella direktiivissä 
87/357/ETY säädetyn kiellon soveltaminen jatkuu tässä asetuksessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ennalta varautumisen periaate, 
sellaisena kuin se on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa ja 
määritelty muun muassa komission 2. 
helmikuuta 2000 antamassa 
tiedonannossa ennalta varautumisen 
periaatteesta, on tuoteturvallisuuden ja 
kuluttajien turvallisuuden perusperiaate 
ja se olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon arvioitaessa tuotteen 
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turvallisuutta.

Or. en

(Katso 2. helmikuuta 200 annettu komission tiedonanto ennalta varautumisen periaatteesta 
(COM(2000)1)).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Ennalta varautumisen periaate on 
keskeisessä asemassa kuluttajansuojelua 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä. 
Periaatetta olisi tulkittava erityisesti 
ottaen huomioon unionin yleisen 
tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-
74/00 ja muut, Artegodan GmbH ym. 
vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 
26. marraskuuta 2002 antama ratkaisu1, 
jossa vahvistettiin, että vaikka ennalta 
varautumisen periaate mainitaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ainoastaan 
ympäristöpolitiikan yhteydessä, sen 
soveltamisala on tätä laajempi ja sitä on 
tarkoitus soveltaa terveyden suojelun, 
kuluttajien turvallisuuden ja ympäristön 
suojelun korkean tason varmistamiseksi.
_____________
1 Oikeustapauskokoelma 2002 sivu II-
04945.

Or. en

(Katso yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 26 päivänä marraskuuta 
2002 yhdistetyissä asioissa T-74/00, T-76/00, T-83/00 – T-85/00, T-132/00, T-137/00 ja T-

141/00).
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Perustelu

Yhdistetyissä asioissa T-74/00 ja muut annetussa tuomiossa ja erityisesti sen 181–186 
kohdissa korostetaan, että ennalta varautumisen periaate on horisontaalinen, jota on 
sovellettava muissakin kuin pelkästään ympäristöpolitiikassa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon myös niin kutsutut lapsiin 
vetoavat tuotteet, jonka muotoilu jollain 
tavalla muistuttaa jotakin muuta esinettä, 
jonka yleisesti katsotaan vetoavan lapsiin 
tai olevan tarkoitettu lasten käytettäväksi. 
Lapsiin vetoavan tuotteen käsite olisi 
otettava huomioon erityisesti arvioitaessa 
tuotteen turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Arvioitaessa tuotteen turvallisuutta 
olisi otettava huomioon erityisesti se, onko 
tuote aiheuttanut tapaturmia, jotka on 
ilmoitettu [tuotteiden 
markkinavalvonnasta ...* annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksella (EU) N:o .../... perustettuun 
yleiseurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan.
_______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
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antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

Perustelu

Yleiseurooppalaisen tapaturmatietokannan perustaminen on sisällytettävä tulevaan 
asetukseen tuotteiden markkinavalvonnasta (COM(2013)75).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten 
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuotteen, joka on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojeluun tähtäävän unionin alakohtaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, olisi katsottava olevan 
turvallinen tämän asetuksen mukaisesti.

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten 
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuotteen, joka on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojeluun tähtäävän unionin alakohtaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, olisi katsottava olevan 
turvallinen tämän asetuksen mukaisesti, 
edellyttäen, että ennalta varautumisen 
periaate on otettu asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kokemus on osoittanut, että 
kuluttajat saavat CE-merkinnästä sen 
virheellisen käsityksen, että viranomaiset 
ovat hyväksyneet kyseisen tuotteen 
turvallisena kuluttajille. 
CE+-merkinnällä, joka ilmoittaa, että 
akkreditoitu riippumaton kolmas elin, 
joka on valtuutettu arvioimaan tietyn 
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tuotteen turvallisuuden, on testannut 
kyseisen tuotteen ja todennut sen 
täyttävän tässä asetuksessa asetetut 
turvallisuusvaatimukset, tehdään selväksi, 
että alkuperäinen CE-merkintä on 
valmistajan antama ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta. 
CE+-merkinnällä olisi osoitettava 
selkeästi kuluttajille, että valtuutettu elin 
on arvioinut tuotteen turvalliseksi, ja sitä 
olisi pidettävä nykyistä CE-merkintää 
täydentävänä merkintänä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun korkea taso.

(15) Talouden toimijoiden olisi oltava 
toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä 
mukaisesti vastuussa tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta, jotta 
varmistetaan kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelun korkea taso. 
Talouden toimijoiden velvoitteet olisi tältä 
osin mukautettava tarkasti tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä 
puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 
tehdyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY1

säännöksiin, sillä siten varmistetaan tässä 
asetuksessa yhdenmukaiset 
toimintaedellytykset yhtäältä 
yhdenmukaistetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien talouden toimijoiden 
velvoitteiden ja toisaalta muun kuin 
yhdenmukaistetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien talouden toimijoiden 
velvoitteiden välillä.
_____________
1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
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Or. en

Perustelu

Mikäli talouden toimijoiden velvoitteita koskevat säännökset yhdenmukaistetaan huolellisesti, 
riittänee, että tämän asetuksen asiaa koskeviin säännöksiin tehdään pelkästään 
toimituksellisia muutoksia, jotta päätöksen säännökset saadaan otettua asetuksen osaksi 
mahdollisimman selkeästi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Valmistajien olisi varmistettava, 
että niiden markkinoilla saattamat 
tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 
Komission olisi valmistajan velvoitteiden 
selventämiseksi ja asiaan liittyvien 
hallinnollisten rasitteiden 
vähimmäistämiseksi otettava käyttöön 
unionin yleinen tuotteiden 
riskinarviointimenetelmä sekä luotava 
riskien arvioimiseen tarkoitettuja 
käyttäjäystävällisiä sähköisiä välineitä. 
Menetelmällä olisi otettava käyttöön 
parhaisiin käytäntöihin ja sidosryhmien 
kannanottoihin perustuva tehokas 
riskinarviointiväline, jota valmistajat 
voivat käyttää tuotteita suunnitellessaan.

Or. en

Perustelu

Yhdessä kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskevan asetusehdotuksen kanssa julkistetussa 
komission monivuotisessa suunnitelmassa esitetään yhteistä lähestymistapaa riskinarviointiin. 
Jotta menetelmä olisi mahdollisimman tehokas, valmistajat olisi velvoitettava sisällyttämään 
se tuotteidensa suunnittelutyöhön. Komission olisi asetettava sähköinen arviointiväline 
talouden toimijoiden ja markkinavalvontaviranomaisten käyttöön.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jakelijan olisi varmistettava, että 
valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet 
velvoitteensa eli tarkistaneet, että 
valmistajan ja maahantuojan nimi, 
tuotemerkin nimi tai osoite, josta niihin 
saa yhteyden, on merkitty tuotteeseen tai 
sen pakkaukseen, sekä kiinnittäneet 
tuotteeseen valmistajan eränumeron, 
sarjanumeron tai muun merkinnän, jonka 
ansiosta se voidaan tunnistaa. Jakelijan ei 
ole tarpeen tarkistaa kutakin yksittäistä 
tuotetta, ellei hän katso, että valmistaja ja 
maahantuoja ovat lyöneet laimin 
velvoitteensa.

Or. en

(Katso 11. syyskuuta 2011 julkistettu komission asiakirja ”Toy Safety Directive 2009/48/EC -
an explanatory guidance document”, s. 146).

Perustelu

On korostettava, että jakelijan ei pidä tarkistaa kutakin yksittäistä tuotetta. Tällä johdanto-
osan kappaleella jakelijan velvoitteita koskevat säännökset selitetään muuttamatta 
asianomaisen artiklan muotoilua.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Globalisaatio, ulkoistamisen 
lisääntyminen ja kansainvälisen kaupan 
kasvu merkitsevät, että yhä enemmän 
tuotteita on kaupan markkinoilla 
kaikkialla maailmassa ja että 
kulutustuotteiden turvallisuuden alalla 
tarvitaan läheistä yhteistyötä 
kansainvälisten sääntelyelinten ja muiden 
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toimijoiden välillä, jotta voidaan vastata 
monimutkaisten toimitusketjujen ja 
kaupan volyymin kasvun haasteisiin. 
Komissiota olisi erityisesti kannustettava 
levittämään tuotteiden suunnitteluun 
perustuvan turvallisuuden ajatusta 
tekemällä kahdenvälistä yhteistyötä 
kolmansien maiden 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Or. en

(Katso parlamentin 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta antaman päätöslauselman (2010/2085(INI) 

10 kohdan muotoilu).

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Nykyisten jäljitettävyyttä ja 
tunnistamista koskevien järjestelmien ja 
menettelyiden noudattamista olisi 
valvottava tehokkaasti ja niitä olisi 
parannettava. Nykyisten teknologioiden 
käyttöä on arvioitava tältä osin.

Or. en

(Katso parlamentin 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta antaman päätöslauselman (2010/2085(INI) 

23 kohdan muotoilu).

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) Jotta jäljitettävyyttä voidaan 
tulevaisuudessa parantaa, komission olisi 
selvitettävä, miten erityisten jäljitä-ja-
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seuraa -teknologioiden ja tuotteiden 
aitouden varmistamisteknologioiden 
soveltamista voidaan edistää. Kyseisessä 
selvityksessä olisi muun muassa 
varmistettava, että arvioiduilla 
teknologioilla taataan kuluttajatuotteiden 
turvallisuus, parannetaan jäljitettävyyttä 
koskevia mekanismeja ja vältetään 
tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden 
kohdistuminen talouden toimijoihin, jotta 
estetään niistä aiheutuvien kustannusten 
siirtyminen kuluttajien kannettaviksi.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 d) Päättäessään, minkä tuotteiden 
osalta talouden toimijoiden, jotka 
saattavat ja asettavat saataville kyseiset 
tuotteet markkinoille, on otettava käyttöön 
jäljitettävyyttä koskeva järjestelmä tai 
liityttävä sellaiseen järjestelmään 
komission olisi ensisijaisesti otettava 
huomioon sen tapaturman luonne, jonka 
vuoksi tuote ilmoitettiin 
yleiseurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan, sekä tuotetta 
koskevien ilmoitusten määrä RAPEX-
järjestelmässä ja ilmoitettujen riskien 
vakavuus. Komission olisi lisäksi otettava 
mukaan asiaan liittyvät sidosryhmät ja 
erityisesti [tuotteiden 
markkinavalvonnasta ... annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksella (EU) N:o .../... * perustettu 
Euroopan markkinavalvontafoorumi.
____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
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asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 e) Tiettyjen kansallisten teknisten 
määräysten soveltamista toisessa 
jäsenvaltiossa laillisesti kaupan 
pidettyihin tuotteisiin koskevista 
menettelyistä 9 päivänä heinäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 764/20081

nojalla perustettuihin kansallisiin 
yhteyspisteisiin tukeutuvien 
tuoteturvallisuusyhteyspisteiden olisi 
toimittava jäsenvaltioissa talouden 
toimijoiden tiedotuskeskuksina, joista ne 
saavat tuoteturvallisuusvaatimuksia ja -
lainsäädäntöä koskevaa neuvontaa ja 
koulutusta.
__________________
1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 

(21) Tuotteen alkuperämerkintä on 
välttämätön tieto, jolla täydennetään tässä 
asetuksessa vahvistettua jäljitettävyyttä 
koskevaa perusvaatimusta, jossa 
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ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

edellytetään valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan
lisäksi tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä, valmistajan 
osoite on eri kuin tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tai joissa valmistajan 
nimi ja osoite puuttuu kokonaan tai joissa 
osoite oli merkitty pakkaukseen, joka on 
hävinnyt. Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tuotteen alkuperämerkinnän 
avulla kuluttajan olisi helpompi hankkia 
tietoa tuoteketjusta, mikä lisäisi 
kuluttajien tietoisuutta. Merkitsemällä 
valmistajan nimi talouden toimijoiden 
velvoitteiden mukaisesti aiheutetaan 
kuluttajan harhaanjohtamisen riski, sillä 
valmistajaa koskevan merkinnän avulla 
kuluttaja ei välttämättä voi selvittää, 
missä tuotantopaikka sijaitsee. 
Alkuperämerkintä on näin ollen ainoa 
keino, jonka avulla kuluttaja voi selvittää, 
mikä on tuotteen valmistusmaa.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Useilla unionin 
kauppakumppanien 
oikeudenkäyttöalueilla alkuperämerkintä 
on pakollinen tieto tuotteiden 
merkinnöissä ja tulli-ilmoituksissa. 
Alkuperämerkinnän käyttöönotto tämän 
asetuksen mukaisesti mukauttaa unionin 
käytännön kansainväliseen 
kauppajärjestelmään. Lisäksi koska 
alkuperämerkintää koskeva vaatimus 
kattaa kaikki muut tuotteet kuin 
elintarvikkeet unionissa riippumatta siitä, 
onko ne tuotu vai ei, vaatimus on 
kansainvälistä kauppaa koskevien 
unionin velvoitteiden mukainen.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämän asetuksen rikkomiseen 
perustuvat seuraamukset olisi 
kohdistettava talouden toimijalle 
seuraamuksen määränneen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisten 
toiminnan rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksia koskevat säännökset olisi myös yhdenmukaistettava tulevassa 
markkinavalvonta-asetuksessa (COM(2013)75) hyväksyttyjen säännösten kanssa.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Jäsenvaltioissa sovellettujen 
seuraamusten hajanaisuuden ja 
erilaisuuden vuoksi on tarpeen tarkastella 
tietoisesti vaarallisia tai 
vaatimustenvastaisia tuotteita 
sisämarkkinoille liikkeeseen laskeville 
talouden toimijoille määrättävien 
seuraamusten, myös raskaiden sakkojen 
koordinoidun käyttöönoton 
toteutettavuutta. Tuotteita koskevia 
kieltoja olisi siksi julkistettava 
mahdollisimman usein, jotta voidaan 
lisätä rajavalvonnan näkyvyyttä ja 
markkinavalvontaa ja estää rikollisten 
markkinatoimijoiden toimintaa.

Or. en

(Katso parlamentin 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta antaman päätöslauselman (2010/2085(INI) 

4 kohdan muotoilu).

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta.

Tässä asetuksessa säädetään unionin 
markkinoille saatettujen tai markkinoilla 
saataville asetettujen kulutustavaroiden 
turvallisuudesta. Tämän asetuksen 
pääasiallisena tarkoituksena on 
varmistaa, että markkinoille saatettavat 
tai markkinoilla saataville asetettavat 
tuotteet ovat turvallisia.

Or. en
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(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY 1 artikla).

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena on ennen muuta oltava sisämarkkinoiden turvallisuus.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) palvelujen tarjoajan kuljettamiin 
laitteisiin, joilla kuluttajat liikkuvat tai
matkustavat palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä;

(h) palvelujen tarjoajan kuljettamiin 
laitteisiin, joilla kuluttajat matkustavat 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

4. Tämän asetuksen II ja III luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai sen 
nojalla säädettyjä vaatimuksia. Kun 
kyseessä ovat tuotteet, joihin sovelletaan 
unionin lainsäädännössä asetettuja 
erityisiä turvallisuusvaatimuksia, tämän 
asetuksen II ja III lukua sovelletaan 
ainoastaan niihin seikkoihin ja vaaroihin 
tai vaaraluokkiin, joita kyseiset 
vaatimukset eivät koske.

Or. en
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Perustelu

Tämä asetus toimii jatkossakin tuoteturvallisuuden ”turvaverkkona”, kuten voimassa 
olevassa yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa direktiivissä korostetaan, kun sitä 
sovelletaan tapauksissa, joita varten unionin lainsäädännössä ei ole olemassa erityisiä 
turvallisuussäännöksiä, ja näin asetuksella varmistetaan kaikkien markkinoille saatettujen 
tuotteiden turvallisuus.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaisen mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta ja 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’vaarallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka ei vastaa 1 kohdan 
määritelmää turvallisesta tuotteesta;

Or. en
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(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY 2 artiklan c kohdan muotoilu).

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’vakavalla riskillä’ nopeita 
toimenpiteitä ja seurantaa edellyttävää 
riskiä, myös sellaista, jonka vaikutukset 
eivät välttämättä ilmene välittömästi.

(17) ’vakavalla riskillä’
julkisviranomaisten nopeita toimenpiteitä 
ja seurantaa edellyttävää riskiä tai 
altistumista riskille, hätätapausta tai 
vaaraa, myös sellaista, jonka vaikutukset 
eivät välttämättä ilmene välittömästi.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY 2 artiklan d kohdan muotoilu).

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) ’palvelulla’ tarkoitetaan 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
suoritettavaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 57 
artiklassa tarkoitettua taloudellista 
toimintaa, josta yleensä saadaan korvaus;

Or. en

(Katso palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/123/EY muotoilu (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36)).

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Elintarvikkeita jäljittelevien tuotteiden 

markkinoille saattamista, tuontia ja 
valmistusta tai vientiä koskeva kielto

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sellaisten 
tuotteiden markkinoille saattamisen ja 
maahantuonnin sekä valmistuksen tai 
maastaviennin kieltämiseksi, jotka eivät 
ole elintarvikkeita mutta muistuttavat 
niitä ja joita voidaan helposti erehtyä 
pitämään elintarvikkeina niiden muodon, 
hajun, värin, ulkomuodon, pakkauksen, 
tuotemerkintöjen, tilavuuden, koon tai 
niiden muiden ominaisuuksien vuoksi.

Or. en

(Katso sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka 
näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta 

25. kesäkuuta 1987 annetun neuvoston direktiivin 87/357/ETY muotoilu).

Perustelu

Koska tämä asetus kumoaa elintarvikkeita muistuttavista tuotteista annetun direktiivin 
87/357/ETY ja sisällyttää itseensä sen näkökohtia tuotteita arvioinnin yhteydessä (asetuksen 6 
artiklan e kohta), on epäselvää, pysyykö kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista, 
tuontia, valmistusta ja vientiä koskeva kielto voimassa. Tällä tarkistuksella direktiivissä 
87/357/ETY säädetyn kiellon soveltaminen jatkuu tässä asetuksessa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuusolettama ei saa estää 
markkinavalvontaviranomaisia 
ryhtymästä [tuotteiden 
markkinavalvonnasta ... annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksen (EU) N:o .../...* mukaisiin 
toimiin, jos ne saavat uutta näyttöä siitä, 
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että tuote vaatimustenmukaisuudesta tai 
säännösten noudattamisesta huolimatta 
aiheuttaa riskin.
___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

(Katso tuotteiden markkinavalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen (COM(2013)75) 13 artiklan 3 kohdan muotoilu).

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden turvallisuuden
arviointiperusteet

Tuotteiden yleisen 
turvallisuusvaatimuksen täyttämisen
arviointiperusteet

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa tarkoitetussa tuotearvioinnissa arvioidaan, täyttääkö tuote sille asetetut 
vaatimukset, ei sitä, onko tuote turvallinen laajasti ymmärrettynä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 

1. Edellä 5 artiklan ensimmäisen kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön, 
eurooppalaisten standardien tai 
jäsenvaltion, jossa tuote on asetettu 
saataville markkinoilla, terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
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puuttuessa tuotteen turvallisuutta
arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 
perusteet:

puuttuessa tuotteen turvallisuutta
arvioidessaan talouden toimijoiden ja 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
otettava huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 
artiklan 2 kohdassa vahvistettu ennalta 
varautumisen periaate sekä seuraavat 
perusteet:

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat kuten lapset, 
ikääntyneet ja vammaiset henkilöt, ottaen 
huomioon erityisiin tuoteluokkiin liittyvä 
haavoittuvuus;

Or. en

Perustelu

Haavoittuvien kuluttajien laajempi määritelmä perustuu tämän asetuksen johdanto-osan 13
kappaleeseen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena 
erityisesti sen muodon, hajun, värin, 

(e) tuotteen ulkoasu ja ominaisuudet, sen 
pakkaus ja esillepano kuluttajille tai 
muille ostajille. Tämä käsittää myös 
mahdollisesti harhaanjohtavan ulkoasun,
erityisesti kun on kyse tuotteesta, jota ei 
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ulkomuodon, pakkauksen, 
tuotemerkintöjen, tilavuuden, koon tai sen
muiden ominaisuuksien vuoksi.

ole suunniteltu lasten käyttöön mutta joka 
jollain tavalla muistuttaa jotakin muuta 
esinettä, jonka yleisesti katsotaan 
vetoavan lapsiin tai olevan tarkoitettu 
lasten käytettäväksi sen muotoilun ja
muiden ominaisuuksien vuoksi.

Or. en

(Katso komission päätöksen 2008/357/EY (EUVL L 120, 7.5.2008, s. 11) muotoilu).

Perustelu

Lapsiin vetoavat tuotteet on sisällytettävä kattavaan unionin lainsäädäntökehykseen. 
Tarkoituksena on ottaa nämä erittelyt ja ominaisuudet aina mukaan tuotteiden 
turvallisuusarviointeihin.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuotteen luonteeseen, 
koostumukseen ja käyttötarkoitukseen 
liittyvät kuluttajien kohtuulliset 
turvallisuusodotukset

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan niiden muiden näkökohtien järjestystä, jotka on otettava huomioon 
arvioitaessa turvallisuusvaatimusten noudattamista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) ennalta varautumisen periaate;

Or. en
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) onko tuote aiheuttanut tai ovatko 
tuoteluokat tai -ryhmät aiheuttaneet 
tapaturmia, jotka on ilmoitettu [tuotteiden 
markkinavalvonnasta ... annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksella (EU) N:o .../... * perustettuun 
yleiseurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan.
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

Perustelu

Yleiseurooppalaisen tapaturmatietokannan perustaminen on sisällytettävä tulevaan 
asetukseen tuotteiden markkinavalvonnasta (COM(2013)75).

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan niiden muiden näkökohtien järjestystä, jotka on otettava huomioon 
arvioitaessa turvallisuusvaatimusten noudattamista.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
CE+-merkintä

1. Ainoastaan valmistaja tai hänen 
valtuutettu edustajansa saa kiinnittää 
CE+-merkinnän.
2. CE+-merkintä voidaan kiinnittää 
ainoastaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin 
kuluttajatuotteisiin, ja sitä ei saa 
kiinnittää muihin tuotteisiin.
3. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä 
CE+-merkinnän tuotteeseen valmistaja 
ilmoittaa, että akkreditoitu riippumaton 
kolmas elin, joka on valtuutettu 
arvioimaan tietyn tuotteen turvallisuuden, 
on testannut kyseisen tuotteen ja todennut 
sen täyttävän tässä asetuksessa asetetut 
turvallisuusvaatimukset.
4. CE+-merkintä on ainoa merkintä, jolla 
osoitetaan, että tuote on testattu ja todettu 
turvalliseksi.
5. On kiellettyä kiinnittää tuotteeseen 
merkkejä, merkintöjä ja kirjoituksia, jotka 
voivat johtaa kolmansia osapuolia 
harhaan CE+-merkinnän tarkoituksen tai 
graafisen esitystavan suhteen. Muita 
merkintöjä saa kiinnittää tuotteeseen, jos 
ne eivät heikennä CE+-merkinnän 
näkyvyyttä, luettavuutta ja tarkoitusta.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
CE+-merkintää koskevan järjestelmän 
moitteeton täytäntöönpano ja toteutettava 
asianmukaiset toimet, jos merkintää 
käytetään sääntöjenvastaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös säädettävä 
rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, 
joihin voivat kuulua vakavissa 
rikkomistapauksissa langetettavat 
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rikosoikeudelliset seuraamukset. 
Seuraamusten on oltava oikeasuhteisia 
rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja 
muodostettava tehokas pelote 
väärinkäyttöä vastaan.

Or. en

Perustelu

CE-merkinnällä viestitetään kuluttajille, että tuote on turvallinen. CE-merkintä on kuitenkin 
vain valmistajan ilmoitus siitä, että hän vastaa tuotteen täyttävän kaikki asiaa koskevassa 
lainsäädännössä vahvistettuja sovellettavia vaatimuksia. Ehdotettu CE+-merkintä on 
lisämerkintä CE-merkinnän rinnalla, joka kertoo, että riippumaton kolmas elin on testannut 
merkityn tuotteen ja todennut sen turvalliseksi.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 
teknisen asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa 
on oltava soveltuvin osin seuraavat tiedot:

Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajat laativat 
teknisen asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa 
on oltava seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 20 artiklan 
mukaisesti niiden näkökohtien 
yksilöimiseksi, jotka valmistajan on 
otettava huomioon mahdollisia riskejä 
arvioidessaan, tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitetun arvion muoto mukaan
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luettuna. Komissio ottaa kyseisiä 
säädöksiä antaessaan huomioon 
mahdolliset olemassa olevat 
riskinarviointivälineet, myös valmistajien 
parhaat käytännöt, valmistajiin 
kohdistuvien ylimääräisten rasitteiden 
vähimmäistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy suunnittelun avulla saavutettavaan turvallisuuteen ja sillä velvoitetaan 
valmistajat toteuttamaan perusteellinen riskinarviointi mahdollisimman varhain tuotteen 
suunnitteluvaiheessa. Komissiota kehotetaan hyödyntämään jo saatavilla olevia välineitä ja 
ottamaan huomioon etenkin työ, jota parhaillaan tehdään unionin yleisen tuotteiden 
riskinarviointimenetelmän käyttöönottoa koskevan monivuotisen suunnitelman mukaisesti.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
kuluttajat ymmärtävät vaivattomasti siten, 
kuin kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on 
asetettu saataville, sen määrittelee, paitsi 
jos tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
kuluttajat ymmärtävät vaivattomasti siten, 
kuin kyseinen jäsenvaltio, jossa tuote on 
asetettu saataville, sen määrittelee.

Or. en

Perustelu

Poistettu lause ei sisälly päätöksen 768/2008/EY R2 artiklan 7 kohtaan.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama tuote ei ole turvallinen tai se ei 
muuten ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, on viipymättä toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen
tuotteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen, ja 
riittävien ja tehokkaiden varoitusten 
antamiseksi niille kuluttajille, joille 
tuotteen vaatimustenvastaisuus aiheuttaa 
riskin. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
valmistajien on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Or. en

(Katso yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/95/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan muotoilu).

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Varoitusten, jotka vaikuttavat 
ratkaisevasti päätökseen tuotteen 
ostamisesta, kuten käyttäjien vähimmäis-
ja enimmäisikää tai -painoa koskevat 
varoitukset ja muut tärkeät varoitukset, 
on oltava tuotteen pakkauksessa tai 
muuten selvästi kuluttajan nähtävissä 
ennen tuotteen ostamista, verkko-ostokset 
mukaan lukien.
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Or. en

Perustelu

Kuluttajatiedotusta on parannettava erityisesti kun on kyse verkkokaupasta, jolloin kuluttajan 
on vaikea tarkistaa tietyt tiedot tuotteesta tai sen pakkauksesta.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteen mukana on käyttöohjeet ja 
varoitukset, jotka on laadittu kielellä tai 
kielillä, joita kuluttajat ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee, paitsi jos 
tuotetta pystyy käyttämään ilman 
käyttöohjeita ja varoituksia turvallisesti ja 
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteen mukana on käyttöohjeet ja 
varoitukset, jotka on laadittu kielellä tai 
kielillä, joita kuluttajat ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio, jossa tuote on asetettu 
saataville, sen määrittelee.

Or. en

Perustelu

Poistettu lause ei sisälly päätöksen 768/2008/EY R4 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville.

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille
markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja toimitettava ne pyynnöstä
kyseisille viranomaisille.

Or. en
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(Katso tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9. heinäkuuta 2008 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY R4 artiklan 8 kohdan muotoilu).

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan tarkasti päätöksen R4 artiklan 8 kohtaan.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Varoitusten, jotka voivat vaikuttaa 
ratkaisevasti päätökseen tuotteen 
ostamisesta, kuten käyttäjien vähimmäis-
ja enimmäisikää tai -painoa koskevat 
varoitukset ja muut tärkeät varoitukset, 
on oltava kuluttajatuotteen pakkauksessa 
tai muuten selvästi kuluttajan nähtävissä 
ennen tuotteen ostamista, verkko-ostokset 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Kuluttajatiedotusta on parannettava erityisesti kun on kyse verkkokaupasta, jolloin kuluttajan 
on vaikea tarkistaa tietyt tiedot tuotteesta tai sen pakkauksesta.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ainoastaan rajallinen määrä tarkasti 
yksilöityjä tuotteita ei ole turvallisia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On melkein mahdotonta määritellä, mikä on ”viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa”.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa. Nämä delegoidut säädökset 
hyväksytään hyvissä ajoin ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa.

Or. en

Perustelu

Talouden toimijoiden on saatava tietää hyvissä ajoin, mitkä tuotteet kuuluvat 13 artiklan 
soveltamisalaan.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden jäljitettävyys Tiettyjen tuotteiden jäljitettävyys

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen, sillä ehdotettu jäljitettävyysjärjestelmä kattaa vain tietyt tuotteet tai 
tuoteluokat.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tuoteturvallisuusyhteyspisteet

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä alueensa 
tuoteturvallisuusyhteyspisteet ja 
ilmoitettava niiden yhteystiedot muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.
2. Komissio laatii 
tuoteturvallisuusyhteyspisteistä luettelon, 
jota se päivittää säännöllisesti ja jonka se 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Komissio julkaisee myös kyseiset 
tiedot internet-sivustollaan.

Or. en

(Katso tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa 
laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä 9. heinäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 764/2008 9 artiklan muotoilu).
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Perustelu

Tuoteyhteyspisteiden toiminta-alaa on laajennettava edistämällä 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöä koskevaa koulutusta ja tietojenvaihtoa toimialojen ja talouden 
toimijoiden välillä.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Tuoteturvallisuusyhteyspisteiden tehtävät
1. Tuoteturvallisuusyhteyspisteiden on 
annettava muun muassa toisen 
jäsenvaltion talouden toimijan tai 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
seuraavat tiedot:
(a) tiettyyn tuotetyyppiin sovellettavat 
tekniset määräykset alueella, jolla kyseiset 
tuoteturvallisuusyhteyspisteet on 
perustettu ja tiedot siitä, edellytetäänkö 
sen osalta ennakkolupaa kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, sekä 
tiedot asetuksessa (EY) N:o 764/2008 
tarkoitetun vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteesta ja tämän asetuksen 
soveltamisesta kyseisen jäsenvaltion 
alueella;
(b) jäsenvaltionsa toimivaltaisten 
viranomaisten yhteystiedot, joilla 
viranomaisiin voi ottaa suoraan yhteyttä, 
mukaan luettuna yksityiskohtaiset tiedot 
niistä viranomaisista, jotka vastaavat 
kyseisten teknisten määräysten 
täytäntöönpanon valvonnasta kyseisen 
jäsenvaltion alueella;
(c) kyseisen jäsenvaltion alueella yleisesti 
käytettävissä olevat oikeussuojakeinot, 
kun on kyse riita-asiasta toimivaltaisten 
viranomaisten ja talouden toimijan 
välillä.
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2. Tuoteturvallisuusyhteyspisteiden on 
vastattava 15 työpäivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta.
3. Tuoteturvallisuusyhteyspiste siinä 
jäsenvaltiossa, jossa asianomainen 
talouden toimija on laillisesti pitänyt 
kaupan kyseistä tuotetta, voi antaa asiaan 
vaikuttavia tietoja tai huomautuksia 
asetuksen (EY) N:o 764/2008 6 artiklassa 
tarkoitetulle talouden toimijalle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
4. Jäsenvaltioiden on perustettava 
tuoteturvallisuusyhteyspisteiden yhteyteen 
toimistoja tuoteturvallisuuslainsäädäntöä 
ja yleisiä vaatimuksia koskevan 
koulutuksen järjestämisen 
helpottamiseksi ja toimialojen välisen 
tietojenvaihdon edistämiseksi, jotta 
voidaan tukea talouden toimijoiden 
koulutusta tuotteiden 
turvallisuusvaatimusten alalla.
5. Tuoteturvallisuusyhteyspisteet eivät saa 
periä maksua 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen antamisesta.

Or. en

(Katso tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa 
laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä 9. heinäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 764/2008 10 artiklan muotoilu).

Perustelu

Tuoteyhteyspisteiden toiminta-alaa on laajennettava edistämällä 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöä koskevaa koulutusta ja tietojenvaihtoa toimialojen ja talouden 
toimijoiden välillä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edellyttää 1. Komissio voi edellyttää talouden 
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jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden 
toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
asettavat markkinoilla saataville tiettyjä
tuotteita, tuoteluokkia tai -ryhmiä, jotka
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi saattavat aiheuttaa vakavan riskin 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

toimijoita, jotka saattavat markkinoille tai 
asettavat markkinoilla saataville tuotteita,
jotka on ilmoitettu RAPEX-järjestelmään 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttamansa vakavan riskin vuoksi tai 
jotka on ilmoitettu [tuotteiden 
markkinavalvonnasta ... annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksella (EU) N:o .../... * perustettuun 
yleiseurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan, tai tuotteita, joita
erityispiirteidensä tai niiden jakeluun tai 
käyttöön liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi voidaan pitää tuotteina, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle, luomaan 
jäljitysjärjestelmän tai liittymään 
tällaiseen järjestelmään.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tuotteiden markkinavalvontaa koskevan 
asetuksen (2013/0048(COD)) numero, 
antamispäivä ja viitenumero.

Or. en

Perustelu

Toistuvat ilmoitukset RAPEX-järjestelmään tai yleiseurooppalaiseen tapaturmatietokantaan 
ovat selviä osoituksia siitä, että tiettyjä tuoteryhmiä varten tarvitaan erityisiä 
jäljittämistoimia, ja komissio olisi valtuutettava ryhtymään aiheellisiin toimiin sidosryhmiä 
kuultuaan. Sisällyttämällä tuotteet, joita ei vielä ole ilmoitettu RAPEX-järjestelmään, 
komissio valtuutetaan toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet joutumatta odottamaan RAPEX-
ilmoitusta.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
sellaisten tuotteiden, tuoteluokkien tai -
ryhmien määrittelemiseksi, jotka saattavat 
aiheuttaa vakavan riskin ihmisten 

(a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen
RAPEX-järjestelmään tai 
yleiseurooppalaiseen 
tapaturmatietokantaan ilmoitettujen 
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terveydelle ja turvallisuudelle, tuotteiden ja sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joita voidaan pitää 
tuotteina, jotka saattavat aiheuttaa vakavan 
riskin ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle;

Or. en

Perustelu

Toistuvat ilmoitukset RAPEX-järjestelmään tai yleiseurooppalaiseen tapaturmatietokantaan 
ovat selviä osoituksia siitä, että tiettyjä tuoteryhmiä varten tarvitaan erityisiä 
jäljittämistoimia, ja komissio olisi valtuutettava ryhtymään aiheellisiin toimiin sidosryhmiä 
kuultuaan. Sisällyttämällä tuotteet, joita ei vielä ole ilmoitettu RAPEX-järjestelmään, 
komissio valtuutetaan toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet joutumatta odottamaan RAPEX-
ilmoitusta.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön 
täytäntöönpanosäädöksellä kaikkia asiaan 
liittyviä sidosryhmiä sekä 19 artiklan 1 
kohdan mukaisesti perustettua komiteaa 
kuultuaan. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

(Katso eurooppalaisesta standardoinnista 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 10 artiklan 2 kohdan muotoilu).

Perustelu

Komission on eurooppalaisesta standardoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1025/2012 
mukaisesti kuultava sidosryhmiä ja alakohtaisia asiantuntijoita standardeja pyytäessään.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai Euroopan parlamentti 
katsoo, että 16 artiklassa tarkoitettu 
eurooppalainen standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa, eikä 4 artiklassa säädettyä yleistä 
turvallisuusvaatimusta, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja liitettävä 
ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, 
jolloin komissio päättää

1. Jos jäsenvaltio tai Euroopan parlamentti 
katsoo, että 16 artiklassa tarkoitettu 
eurooppalainen standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa, eikä 4 artiklassa säädettyä yleistä 
turvallisuusvaatimusta, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja liitettävä 
ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, 
jolloin komissio päättää 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti perustettua komiteaa 
kuultuaan

Or. en

(Katso eurooppalaisesta standardoinnista 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklan 1 kohdan muotoilu).

Perustelu

Jäsenvaltioiden alakohtaiset asiantuntijat on otettava mukaan, kun komissio tekee 
yhdenmukaistettuihin standardeihin tehtyjä vastalauseita koskevia päätöksiä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
seuraamuksissa on otettava huomioon 
yritysten liikevaihto. Seuraamuksia 
voidaan lisätä, jos kyseessä oleva talouden 
toimija on aiemmin syyllistynyt 
samanlaiseen rikkomukseen, ja vakavia 
rikkomuksia koskevat seuraamukset voivat 
olla rikosoikeudellisia.
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Or. en

Perustelu

Jos seuraamuksissa otettaisiin huomioon yritysten koko, ne eivät torjuisi mahdollisia 
epärehellisiä elinkeinonharjoittajia, sillä pienet yritykset voisivat helposti rikkoa vaatimuksia 
jatkuvasti ja aiheuttaa samalla vakavia seurauksia tuotteiden turvallisuudelle 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuraamuksista kerätyt tulot on 
osoitettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
markkinavalvontatoimien rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa tarkastellaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
etenkin kuluttajan suojan vahvistaminen 
sellaisia tuotteita vastaan, jotka eivät ole 
turvallisia, ja otetaan samalla huomioon 
asetuksen vaikutus liikeyrityksiin ja 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään* ja toimittaa 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa tarkastellaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
etenkin kuluttajan suojan vahvistaminen 
tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti 
sellaisia tuotteita vastaan, jotka eivät ole 
turvallisia, ja otetaan samalla huomioon 
asetuksen vaikutus liikeyrityksiin ja 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 
Kertomuksessa arvioidaan muun muassa 
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 
vaikutuksia tähän asetukseen sekä 
asetusten välisiä yhteyksiä.
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_____________

* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on viisi vuotta 
asetuksen soveltamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään* sellaisia 
talouden toimijoita koskevan 
seuraamusjärjestelmän koordinoidun 
käyttöönoton toteutettavuutta, jotka 
laskevat tietoisesti vaarallisia tai 
vaatimustenvastaisia tuotteita 
sisämarkkinoille, ja toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on viisi vuotta 
asetuksen soveltamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kumotaan asetuksen 
(EY) N:o 764/2008 9 ja 10 artikla .. 
päivästä ...kuuta …*.

_______
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* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tämän asetuksen soveltamispäivämäärä.

Or. en

Perustelu

Kumoaminen johtuu tässä asetuksessa säädetyistä tuoteturvallisuusyhteyspisteistä.
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PERUSTELUT

Johdanto

Kun komissio antoi kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan asetusehdotuksensa 13. 
helmikuuta 2013 Euroopan kuluttajat ja yritykset ottivat sen vastaan keskellä pitkää ja 
uuvuttavaa kriisiä. Ehdotus saapui näin ollen keskelle sääntelyä ja unionin lainsäädännön 
yksinkertaistamista koskevaa keskustelua.

Esittelijä toivoo voivansa antaa vakuuttavan vastauksen tähän perustavaan ja ikuiseen 
väittelyyn. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että hyvin toimivat sisämarkkinat edellyttävät kahta 
perustekijää: turvallisuutta kuluttajille ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä yrityksille. 
Kuluttajien turvallisuus voidaan varmistaa ainoastaan sääntelyn ja normien avulla. Kuluttajia 
rohkaistaan ostamaan lisää tavaroita sisämarkkinoilta vain, mikäli tavarat ovat turvallisia. 
Tuoteturvallisuus on avainasemassa hyvin toimivien sisämarkkinoiden varmistamisessa ja sitä 
kautta Euroopan yritysten kasvun ja unionin hyvinvoinnin edistämisessä.

Esittelijä suhtautuu pääasiassa myönteisesti komission ehdotukseen, sillä se on monilta osin 
samoilla linjoilla parlamentin yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta antamassaan päätöslauselmassa1 esittämien 
suositusten kanssa. Kulutustavaroiden turvallisuutta koskeva asetus vaikuttaa laajalti 
sisämarkkinoihin. Kuten komissio toteaa vaikutustenarvioinnissaan2, yhdenmukaistettujen ja 
muiden kuin yhdenmukaistettujen kulutustavaroiden kaupan volyymi EU:n sisällä nousi 
vuosina 2008–2010 melkein yhteen biljardiin euroon.

Euroopan kuluttajat eivät kuitenkaan asioi sisämarkkinoilla turvallisin mielin. Komission 
vuonna 2012 tekemän Eurobarometri-kyselyn3 mukaan 27 prosenttia kuluttajista olisi sitä 
mieltä, että merkittävä osa sisämarkkinoiden muista kuin elintarviketuotteista ei ollut 
turvallisia.

Tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) toimintaa vuonna 2012 
tarkastelevassa vuosikertomuksessa todetaan lisäksi, että vuoteen 2011 verrattuna 
järjestelmään kirjattiin 26 prosenttia enemmän tuotehälytyksiä4. Ei ole epäilystäkään, että osa 
tästä kasvusta johtuu jäsenvaltioiden markkinavalvontatoimien tehostumisesta, mutta selvää 
on myös, että sisämarkkinoilla olevien vaarallisten tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti.

Esittelijän mielestä tätä ei voida hyväksyä, sillä sisämarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen puute haittaa yleisellä tasolla unionin kasvua ja hyvinvointia. Tämän ongelman 
ratkaisemisessa avainasemassa on tällä asetuksella luotava hyvin toimiva 
tuoteturvallisuusjärjestelmä.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta (2010/2085(INI)).
2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja vaikutustenarvioinnista, tuoteturvallisuudesta ja 
markkinavalvontapaketista, SWD(2013) 33, s. 9.
3 Tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän toimintaa koskeva vuosikertomus 2012, s. 42.
4 Tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän toimintaa koskeva vuosikertomus 2012, II luku.
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Horisontaaliset kysymykset

Kulutustavaroiden turvallisuutta koskeva asetus yleisenä turvaverkkona
Esittelijä pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että tämä asetus toimii jatkossakin 
tuoteturvallisuuden ”turvaverkkona”. Nykylainsäädännössä yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetussa direktiivissä1 korostetaan, että sitä sovelletaan tapauksissa, joita varten unionin 
lainsäädännössä ei ole erityisiä turvallisuussääntöjä, ja direktiivi varmistaa siten kaikkien 
markkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuuden.

Mukauttamalla nykyiset säännökset tähän asetukseen se toimii “sateenvarjon” lailla edellä 
mainitun puutteen poistamiseksi. Esittelijä tekee näin ollen selväksi, että asetus toimii laaja-
alaisena luonteeltaan horisontaalisena lainsäädäntökehyksenä olemassa olevien ja 
mahdollisesti kehitettävien tuotteiden kattamiseksi sekä sääntelyn aukkojen tukkimiseksi.

Ennalta varautumisen periaatteen paluu
Unionin tuotelainsäädännön turvaverkossa on oltava tehokkaita turvallisuusvaatimuksia. 
Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotuksessa on yksi merkittävä puute: 
yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä2 ollut viittaus ennalta varautumisen periaatteeseen, jota 
on noudatettava arvioitaessa tuotteiden mahdollisia riskejä, on poistettu.

Esittelijä katsoo, että tämä lähettää väärän viestin kuluttajille, talouden toimijoille ja 
markkinavalvontaviranomaisille. Ennalta varautumisen periaate, joka on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohtaan, on sen sijaan otettava 
uudelleen käyttöön, jotta varmistetaan, että keskeiset turvallisuusnäkökohdat otetaan 
tuotteiden turvallisuusarvioinneissa asianmukaisesti huomioon.

Palauttamalla ennalta varautumisen periaatteen esittelijä korostaa tarvetta säilyttää tämä 
horisontaalinen periaate ja tuotteiden ja kuluttajien turvallisuuden kulmakivi.

Täsmällinen mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen
Yksi merkittävimmistä innovoinneista kulutustavaroiden turvallisuutta koskevassa komission 
ehdotuksessa on päätöksessä 768/2008/EY3 talouden toimijoille asetettujen velvoitteiden 
sisällyttäminen tähän asetukseen. Tässä on kyse uudesta seikasta, sillä kyseinen päätös on 
tähän mennessä mukautettu (osana uutta lainsäädäntökehystä) ainoastaan unionin 
yhdenmukaistetun lainsäädännön kanssa, kun taas tämän asetuksen II luku kattaa ainoastaan 
muut kuin yhdenmukaistetut tuotteet.

Esittelijän mielestä on olennaisen tärkeää, että unionin lainsäädäntö on johdonmukaista 
talouden toimijoiden velvoitteiden suhteen. Tämä asetus mukautetaan näin ollen 
mahdollisimman tarkasti päätöksen kanssa pyrkimällä siihen, että niiden säännösten 
muotoilua ei muuteta, jotka on otettu käyttöön päätöksessä ja otettu osaksi tätä asetusta.
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3. joulukuuta 2001, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta.
2 Yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/95/EY 8 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 1 kappale.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, annettu 9. heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista.
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Sisäänrakennetun teknisen turvallisuuden korostaminen
Tuotteen turvallisuus on aina valmistajan vastuulla. Varmistamalla, että valmistajat ottavat 
tuotteen turvallisuuden automaattisesti huomioon sen suunnittelun yhteydessä voidaan 
vaikuttaa merkittävästi markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuteen, mikä säästää 
markkinavalvonnan voimavaroja.

Esittelijä kehottaa komissiota kehittämään käyttäjäystävällisen ja tehokkaan menetelmän, jolla 
talouden toimijat voivat arvioida tuotteen mahdolliset riskit ennen sen saattamista 
markkinoille.

Avainehdotukset

Esittelijä keskittyy edellä mainitun neljän horisontaalisen kysymyksen lisäksi seuraaviin 
avainehdotuksiin:

Heikossa asemassa olevat kuluttajat
Sisämarkkinoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota heikossa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa kuluttajan haavoittuvuus on keskeinen näkökohta 
päätettäessä, onko tuote turvallinen vai ei. Esittelijä katsoo lisäksi, että tuoteturvallisuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon lapsiin vetoavan tuotteen käsite.

Alkuperämaa
Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön vaatimus ilmoittaa tuotteen alkuperä tuotteessa tai 
sen pakkauksessa. Esittelijä säilyttää ehdotuksen sellaisena kuin se on esitetty 7 artiklassa, 
koska sen merkitys on keskeinen jäljitettävyyden parantamiseksi 
markkinavalvontaviranomaisia varten, toimitusketjun avoimuuden lisäämiseksi ja sitä kautta 
kuluttajien luottamuksen sisämarkkinoihin vahvistamiseksi 

CE+-merkintä
CE-merkinnällä viestitetään kuluttajille, että tuote on turvallinen. CE-merkintä on kuitenkin 
vain valmistajan ilmoitus siitä, että hän vastaa tuotteen täyttävän kaikki asiaa koskevassa 
lainsäädännössä vahvistetut sovellettavat vaatimukset. Esittelijä ehdottaa uuden CE+-
merkinnän käyttöönottoa sen osoittamiseksi, että riippumaton kolmas osapuoli on testannut 
merkityn tuotteen ja toimivaltainen elin on todennut sen turvalliseksi. Uusi CE+-merkintä on 
näin ollen nykyiseen CE-merkinnän suhteen lisämerkintä.

Transatlanttinen vuoropuhelu
Yhteistyö Yhdysvaltojen tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontaviranomaisten kanssa on 
olennaisen tärkeää nykytilanteen ja unionin lainsäädännöllisen järjestelmän parantamiseksi. 
Unioni voi järjestelmällisen yhteistyön, vuoropuhelun ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen 
avulla oppia Yhdysvalloilta, miten lainsäädäntöä voidaan parantaa ja tehostaa. Esittelijä käy 
ennen tätä mietintöä koskevien tarkistusten jättämisen määräaikaa vuoropuhelua 
Yhdysvaltojen hallituksen edustajien kanssa ja esittää mahdollisesti transatlanttista 
vuoropuhelua koskevia tarkistuksia siinä vaiheessa.

Tuoteturvallisuusyhteyspisteet



PR\941359FI.doc 55/57 PE513.309v02-00

FI

Tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti 
kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 764/2008 säädetään tuoteyhteyspisteiden perustamisesta kussakin jäsenvaltiossa, 
jotta talouden toimijoille voidaan tiedottaa asetuksessa vahvistetuista vastavuoroista 
tunnustamista koskevista säännöistä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että tuoteyhteyspisteiden 
toiminta-alaa on laajennettava siten, että siihen sisältyy tuoteturvallisuuslainsäädäntöä 
koskevan koulutuksen ja toimialojen ja talouden toimijoiden välisen tietojenvaihdon 
edistäminen.

Seuraamukset
Seuraamuksia ja pakotteita on virtaviivaistettava ja ne on kohdistettava siten, että 
epärehelliset elinkeinonharjoittajat joutuvat maksamaan suurimman osan 
markkinavalvontaviranomaisten kustannuksista. Tällä hetkellä veronmaksajat maksavat 
unionissa markkinavalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuudessa seuraamukset ovat 
avainasemassa, jotta epärehellisiä elinkeinonharjoittajia estetään ja varoitetaan tulemasta 
sisämarkkinoille. Seuraamusten on kuitenkin samalla oltava oikeasuhteisia ja 
oikeudenmukaisia.

Verkkokaupankäynti
Kun otetaan lopuksi huomioon niiden kuluttajien kolmansista maista verkkokaupan kautta 
ostamien tuotteiden suuri määrä, jotka eivät ehkä ole eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten 
ja -normien mukaisia ja jotka siten voivat vaarantaa kuluttajien turvallisuuden ja terveyden, 
esittelijä korostaa tarvetta keskittyä nimenomaisesti kuluttajien sähköistä kauppaa kohtaan 
tunteman luottamuksen vahvistamiseen komission käynnistämien valistus- ja 
tiedotuskampanjoiden avulla.
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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 vuoden 2010 tammikuun ja tämän 
mietintöluonnoksen jättämisen määräajan (kesäkuu 2013) välisenä aikana.

On syytä panna merkille, että luettelo ei ole kattava. On kutakuinkin mahdotonta tehdä selkoa 
kaikista esittelijään tämän vaalikauden aikana kohdistetuista vaikuttamistavoista. Esittelijä on 
lisäksi toiminut Euroopan parlamentissa tuoteturvallisuuteen liittyvien kysymysten parissa 
vuodesta 2008 lähtien. Innoituksen lähteiden määrä on näin ollen valtava ja vaikea hahmottaa 
kokonaisuudessaan.

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

Sidosryhmäluettelo
 ANEC
 Euroopan kuluttajajärjestöjen liitto
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Tanskan elinkeinoelämän keskusliitto
 Tanskan kauppakamari
 Tanskan kuluttajaneuvosto
 Danish Safety Technology Authority
 Tanskan standardointisäätiö
 Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
 ETUI (European Trade Union Institute)
 Eurocommerce
 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Euroopan unionin neuvoston tuleva puheenjohtajavaltio Liettua (syksy 2013)
 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Irlanti (kevät 2013)
 Jean-Philippe MONTFORT, partner at MayerBrown
 LEGO ja TIE (Toy Industries Europe)
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Itävallan pysyvä edustaja Euroopan unionissa
 Tanskan pysyvä edustaja Euroopan unionissa
 Alankomaiden pysyvä edustaja Euroopan unionissa
 Torben RAHBEK, riippumaton konsultti
 TÜV
 UL DEMKO
 Yhdysvaltain kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevä komitea
 VELUX Tanska
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Esittelijä emännöi yhdessä BUSINESSEUROPEn ja BEUC:n kanssa järjestämänsä 
aamiaiskeskustelun 4. kesäkuuta 2013. Tilaisuuden osallistujaluettelo on saatavilla 
esittelijän toimistolta.


