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LYHYET PERUSTELUT

Turvallisten, oikeudelliset vaatimukset täyttävien ja aitojen kulutustavaroiden vapaa 
liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista ja sisämarkkinoiden toiminnan 
kulmakivi. Sen avulla voidaan palauttaa luottamus kuluttajille, joilla ei nykyisin ole oikeutta 
saada tietää hankkimiensa tuotteiden alkuperää.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää muiden kuin elintarvikkeisiin luettavien 
kulutustavaroiden sääntelyjärjestelmää niin, että otetaan huomioon talouden toimijoiden ja 
kansallisten viranomaisten toimivaltuudet. Myös sääntöjen ja tarkastusten sekä nykyisten 
säännösten tulkinnan ja soveltamisen yhdenmukaistamista on tarpeen. Ilman sitä 
markkinoiden valvonnan tehokkuus heikentyy, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia 
eurooppalaisille yrityksille.

Tämä kunnianhimoinen ehdotus sisältää useita vaatimuksia tuottajille, maahantuojille ja 
jakelijoille sen varmistamiseksi, että tarpeelliset tiedot ovat aina hyvin kuluttajien nähtävissä, 
mutta vaatimusten täytäntöönpanoon liittyy kuitenkin vielä joitakin kysymyksiä.

Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että asetuksen soveltamisala on määritelty selkeästi. 
Se koskee muihin kuin elintarvikkeisiin luettavia valmistettuja kulutustavaroita, joihin 
tuoteturvallisuutta sovelletaan horisontaalisesti. Valmistelija pitää välttämättömänä tuotteen 
jäljitettävyysvaatimusta, jotta voidaan välttää tai rajoittaa laittomia ja epäterveitä kaupan 
käytäntöjä. Koko toimitusketjun valvontaan liittyvällä vaatimuksella vastataan markkinoiden 
tarpeisiin, ja sitä sovelletaan jo monissa eurooppalaisissa yrityksissä.

Tuotteiden alkuperän pakollinen merkitseminen on lisätty asetukseen. Sillä tiukennetaan 
jäljitettävyyden perusvaatimuksia, sillä se auttaa valvontaviranomaisia tuotteen 
valmistuspaikan jäljittämisessä ja mahdollistaa yhteydenpidon alkuperämaan viranomaisiin 
tuotteiden turvallisuutta koskevan kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa. Tieto 
tuotteen valmistusmaasta ei todellakaan johda kuluttajia harhaan, kun he tekevät 
ostopäätöstään, vaan se on välttämätön tieto, jotta voidaan selvittää tuotteen kestävyys 
sosiaalisten, ympäristöä koskevien ja valmistusnormien kannalta sekä sen laatu ja 
turvallisuus. Kuluttajilla on todellinen valinnanvapaus vasta sitten kun heillä on tietoa kaikista 
tietoiseen ostopäätökseen tarvittavista muuttujista. Näin onkin jo monissa EU:n 
kauppakumppanimaissa ja kilpailijamaissa, joissa on sovellettu jo 1920-luvulta lähtien 
tiukempia alkuperäsääntöjä, jotka koskevat kaikkia tällaisiin maihin tuotavia, myös 
Euroopassa valmistettuja, tavaroita. Tällaisia maita ovat muun muassa Yhdysvallat, Meksiko, 
Kanada ja Japani. Tieto merkitsee turvallisuutta, ja tiedon luotettavuus on tärkeää niin 
kuluttajien terveyden kuin Euroopan teollisen kehityksen kannalta.

Valmistelija pitää kuitenkin arveluttavana asetustekstissä esitettyä vaaran luonnetta: on 
epäselvää, pitäisikö jäljitettävyysvaatimusten koskea poikkeuksetta kaikkia 
yhdenmukaistamattomia tuotteita vai pitäisikö suhteellisuuden varmistamiseksi olla 
soveltamatta vaatimuksia tuotteisiin, joihin liittyvä riski on hyvin vähäinen tai jotka kuuluvat 
jo muiden direktiivien ja asetusten soveltamisalaan.

Lainsäädännön yksinkertaistamisen vuoksi olisi laajennettava tämän asetuksen soveltamisalaa 
koskemaan kaikkia yhdenmukaistamattomia tuotteita elintarvikkeita lukuun ottamatta.
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Valmistelija katsoo myös, että tavat, joilla jäsenvaltiot soveltavat rangaistuksia asetuksen 
rikkomisesta, ja rangaistusten ankaruus ja ajoitus olisi määriteltävä selkeämmin. Näin ollen 
olisi määritettävä rangaistusten vähimmäis- ja enimmäistasot sekä täytäntöönpanoajat sen 
varmistamiseksi, että turvallisuusmääräyksiä noudattamattomia toimijoita koskevat samat 
seuraamukset riippumatta jäsenvaltiosta, jossa ne toimivat. Lisäksi olisi tarkistettava 
suhteellisuuden käsitettä ja perustettava se olettamukselle, että seuraamuksen pitäisi olla 
oikeassa suhteessa unionissa myydyn tuotteen määrään ja rahalliseen arvoon nähden.

Euroopan unionin rajat ovat avoimet, eikä käytössä voi olla liian erilaisia säännöksiä samasta 
kaupan alan rikkomuksesta määrätyistä seuraamuksista, sillä unionilla on lähes yksinomainen 
toimivalta mainitulla alalla.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ottaen huomioon sähköisen 
kaupankäynnin kehitys internetissä ja 
tullit olisi kiinnitettävä huomiota 
markkinavalvontaviranomaisten 
kohtaamiin vaikeuksiin toteuttaa toimia 
sähköisesti kaupattujen vaarallisten 
tuotteiden osalta. Tämä on erityisen 
tärkeää, sillä kuluttajat ostavat internetin 
kautta yhä enemmän kolmansista maista 
peräisin olevia tuotteita, jotka eivät täytä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja 
vaarantavat näin ollen kuluttajien 
turvallisuuden ja terveyden. Näihin 
haasteisiin vastaamiseksi on perustettava 
tuontitavaroiden riittävä valvonta. Sitä 
varten on järjestettävä tulliviranomaisille 
erityisiä välineitä sekä lisättävä 
lainvalvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä. Tullitarkastuksia ja 
markkinavalvontaa internetistä ostettujen 
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tuotteiden osalta olisi vahvistettava ja 
standardoitava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita 
todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet, koostumus, 
autenttisuus ja ulkoasu sekä se, mitkä 
kuluttajaryhmät tuotteita todennäköisesti 
käyttävät, ja huomioitava näiden ryhmien, 
kuten lasten, ikääntyneiden ja vammaisten, 
erityinen alttius.

Perustelu

Tuotteen muodostavien materiaalien merkintä täydentää kuluttajan saamia tietoja. Lisäksi 
tuotteen autenttisuus ja tavaramerkin olemassaolo osoittavat, että tuote vastaa Euroopan 
laajuisesti tunnustettuja laatuvaatimuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Sellaisten tuotteiden osalta, joita 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, 
EU:n standardit tai kansallinen terveys-
ja turvallisuusvaatimuksia koskeva 
lainsäädäntö ei kata, talouden toimijoiden 
on arvioitava tuotteiden turvallisuus 
tietyin perustein, joiden avulla niiden on 
määritettävä tuotteen riskitaso. 
Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
avustaa talouden toimijoita 
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turvallisuusarvioinnin tekemisessä.

Perustelu

On tärkeää, että markkinavalvontaviranomaiset avustavat talouden toimijoita 
(esim. valmistajia, maahantuojia jne.) tuotteiden riskinarvioinnissa erityisesti silloin, kun 
yhdenmukaistamislainsäädäntö tai eurooppalaiset standardit eivät kata tuotteita. Erityisesti 
tuontitavaroiden tuoteturvallisuuden arviointi voi olla monimutkaista, sillä maahantuojat 
eivät täysin tunne tuotteen ominaispiirteitä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ’Riskillä’ tarkoitetaan riskiä, joka 
voi vaikuttaa haitallisesti henkilöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen yleensä, 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristöön 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.

Perustelu

Kulutustavaroiden turvallisuutta koskevassa direktiivissä määritellään vain ’vakava riski’. 
Johdonmukaisuuden takaamiseksi markkinavalvonta-asetuksen kanssa direktiivissä olisi 
määriteltävä riski myös yleisesti.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tuotteen tunnistamisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymisen sellaisten 
tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole 
turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja 
ja tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 
laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten soveltuvalla 
ja edullisella tavalla, esimerkiksi 
sähköisesti. Talouden toimijoilta olisi 
lisäksi edellytettävä, että ne kykenevät 
yksilöimään toimijat, jotka toimittivat niille 
tuotteen ja joille ne toimittivat tuotteen.
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY sovelletaan 
tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn.

(20) Tuotteen eritelmiin ja tiukkoihin 
vaatimuksiin perustuvan tunnistamisen, 
alkuperän merkitsemisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa 
korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen 
sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka eivät 
ole turvallisia; näitä ovat esimerkiksi 
kohdennetut palautusmenettelyt ja 
tuotteiden tuhoaminen. Tuotteen 
tunnistamisen ja tuotteiden jäljitettävyyden 
avulla varmistetaan näin ollen, että 
kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia, mikä vahvistaa luottamusta 
markkinoilla ja estää tarpeettomat kaupan 
häiriöt. Tuotteissa olisi siksi oltava tiedot, 
joiden avulla tuotteet ja niiden valmistaja 
ja tarvittaessa maahantuoja voidaan 
tunnistaa. Maahantuojien olisi myös 
laadittava tuotteistaan tekniset asiakirjat, 
jotka ne voivat laatia parhaiten 
soveltuvalla ja edullisella tavalla, 
esimerkiksi sähköisesti. Talouden 
toimijoilta olisi lisäksi edellytettävä, että 
ne kykenevät yksilöimään toimijat, jotka 
toimittivat niille tuotteen ja joille ne 
toimittivat tuotteen. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 
päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
95/46/EY sovelletaan tämän asetuksen 
mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.
Komission olisi näin ollen perustettava 
kulutustavaroiden turvallisuustietoja 
sisältävä julkinen tietokanta vaarallisia 
tuotteita koskevan tietoisuuden 
lisäämiseksi sisämarkkinoilla yli rajojen 
ja asianmukaisen tiedon välittämiseksi 
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asianomaisille kuluttajille, tuottajille ja 
jakelijoille niin, että samalla varmistetaan 
tarvittava luottamuksellisuus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista lisäämättä hallinnollisia 
rasitteita. Tuotteen alkuperämaamerkinnän 
avulla voidaan tunnistaa tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka tapauksissa, 
joissa valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka, antaa 
kuluttajille mahdollisuus yhdistää tuotteet 
niiden alkuperämaan sosiaalisiin 
standardeihin ja ympäristö- ja 
turvallisuusstandardeihin ja suojella heitä 
väärennetyiltä tai laittomilta tuotteilta.
Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta ja 
väärennösten torjuntaa koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi, kuten jo tehdään monissa 
EU:n kauppakumppani- ja 
kilpailijamaissa, joissa on jo 1920-luvulta 
lähtien sovellettu tiukempia 
alkuperäsääntöjä kaikkiin tavaroihin, 
myös Euroopasta tuotuihin tavaroihin. 
Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, 
Meksiko, Kanada ja Japani. Komissiolla 
olisi oltava aktiivinen rooli Euroopan 
markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten 
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ja kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimien koordinoinnissa ja 
sen olisi käynnistettävä julkisia 
tiedotus- ja valistuskampanjoita 
markkinavalvontaviranomaisten asemasta 
kuluttajien tukipalveluna.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan unioni on jo tehnyt 
kahdenvälisiä sopimuksia tai on 
parhaillaan neuvottelemassa niistä 
sellaisten maiden kanssa, joissa 
alkuperän merkitseminen on pakollista. 
Se katsoo, että pakollisella alkuperämaan 
merkitsemisellä luodaan 
tasapainoisemmat ja 
oikeudenmukaisemmat markkinat ja 
lisätään maiden välistä kilpailua, kun taas 
erilainen kohtelu merkitsee 
markkinaestettä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Tuotteiden alkuperätiedot 
tehostavat 
markkinavalvontaviranomaisten 
toimintaa jäljitettäessä vaarallisia 
tuotteita. Lisäksi alkuperämaata 
koskevalla merkinnällä on ratkaiseva 
merkitys, kun vaarallisia tuotteita on 
palautettava tai poistettava 
EU:n markkinoilta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kehitettävä 
valistuskampanjoita, jotta kuluttajille 
voidaan tiedottaa väärennettyjen 
tuotteiden ostamiseen liittyvistä vaaroista, 
erityisesti verkkokaupassa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
säännöt tämän asetuksen rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön.
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(30) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
säännöt tämän asetuksen rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön.
Seuraamusten on oltava tehokkaita,
mahdollisimman yhdenmukaisia, 
oikeasuhteisia tavaran määrään, arvoon ja
siihen aikaan nähden, jonka se on ollut 
markkinoilla, ja varoittavia.

Perustelu

Jos ei oteta käyttöön eri jäsenvaltioiden välillä yhdenmukaistettuja tai ainakin Euroopan 
laajuisesti vahvistettujen vähimmäis- ja enimmäisvaatimusten mukaisia seuraamuksia, tätä 
ongelmaa ei voida ratkaista, vaan itse asiassa kannustetaan maahantuontia ja jakelua 
maissa, joissa seuraamukset ovat lievempiä kuin muualla.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan 
valmistusprosessissa tuotettuihin 
tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille 
tai asetettu saataville markkinoilla joko 
uusina, käytettyinä tai kunnostettuina ja 
jotka täyttävät jonkin seuraavista 
perusteista:

1. Tätä asetusta sovelletaan 
valmistusprosessissa tuotettuihin 
tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille, 
tai asetettu saataville markkinoilla, 
verkkomarkkinat mukaan luettuina, joko 
uusina, käytettyinä tai kunnostettuina ja 
jotka täyttävät jonkin seuraavista 
perusteista:

Perustelu

Kun otetaan huomioon sähköisen kaupankäynnin yhä kasvava osuus, on tarkoituksenmukaista 
täsmentää, että asetusta sovelletaan myös verkkomarkkinoihin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) rakennustuotteiden kaupan pitämistä 
koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta 
9 päivänä maaliskuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 305/2011* 
tarkoitettuihin rakennustuotteisiin;
__________________
* EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5. 

Perustelu

Rakennustuotteet ovat pääsääntöisesti väli- eivätkä lopputuotteita. Niissä harvoissa 
tapauksissa, joissa tuotteelle itselleen on asetettava turvallisuusvaatimuksia, edellä mainittu 
asetus (EU) N:o 305/2011 tarjoaa riittävästi säännöksiä kyseisten vaatimusten huomioon 
ottamiseksi (katso 3 artiklan 3 kohta, 11 artiklan 6 kohta, 27 artiklan 3 ja 4 kohta).
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tuotteen toimittamista unionin markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

(2) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tarkoitetaan tuotteen toimittamista unionin 
markkinoille tai verkkomarkkinoille
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

Perustelu

Tarkistuksella halutaan viitata verkkomarkkinoihin, joilla ei harjoiteta valvontaa, jos 
markkinoille asetettu tuote jaetaan suoraan kuluttajien kotiin, ja erityisesti jos kyse on 
pienikokoisista tuotteista.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) on alkuperäinen, millä tarkoitetaan, 
että tuotteessa tai sen esillepanossa ei 
käytetä ilman tavaramerkin haltijan lupaa 
tavaramerkkiä, joka on identtinen tai 
vastaava kuin tälle tuotteelle rekisteröity 
tavaramerkki, mikä johtaisi kuluttajaa 
harhaan tuotteen tunnistamisessa;

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tuotteen ominaisuudet, mukaan (a) tuotteen ominaisuudet, mukaan 
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luettuina sen koostumus ja pakkaus sekä 
kokoamis- ja mahdolliset asennus- ja 
huolto-ohjeet;

luettuina sen koostumus, autenttisuus ja
pakkaus sekä kokoamis- ja mahdolliset 
asennus- ja huolto-ohjeet;

Perustelu

Tuotteen autenttisuus ja rekisteröidyn merkin olemassaolo osoittavat, että tuote vastaa 
Euroopan laajuisesti tunnustettuja laatuvaatimuksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a.) Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa 
talouden toimijoiden on asetettava 
kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville tarkistusluettelo, josta käy ilmi, 
kuinka 1 ja 2 kohdassa esitetyt parametrit 
on arvioitu ja kuinka tuotteen 
mahdollinen riski on arvioitu kyseisen 
tarkistusluettelon perusteella. 
Markkinavalvontaviranomaiset tukevat 
pyydettäessä talouden toimijoita 
arvioinnin toteuttamisessa.

Perustelu

Sellaisten tuotteiden osalta, joita unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö, EU:n standardit tai 
kansallinen terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva lainsäädäntö ei kata, tarvitaan 
selkeät parametrit siitä, millä perusteilla riski voidaan kunnolla arvioida ja määrittää.  Tätä 
arviointia ei pitäisi jättää vain talouden toimijoiden vastuulle, vaan tarvitaan 
markkinavalvontaviranomaisten valvontaa, joka perustuu vähintään talouden toimijoiden 
omiin ilmoituksiin siitä, miten riskin arviointi on toteutettu.  Tämä on erityisen tärkeää 
tuontitavaroissa, sillä maahantuojilla saattaa olla vähäisemmät tiedot siitä, miten 2 kohdan 
vaatimuksia sovelletaan tuontitavaroihin.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

1. Valmistajien, maahantuojien ja 
jakelijoiden on varmistettava, että
kulutustavaroissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos
kulutustavaran koko tai luonne ei tätä 
salli, että vaadittu tieto on esitetty 
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa, kuten 
myymälämateriaalissa. Valmistajien tai 
maahantuojien on varmistettava, että 
alkuperämaa on merkitty kaikkiin 
Euroopan unionissa myytäviin tuotteisiin, 
riippumatta siitä, onko tuote peräisin 
EU:n jäsenvaltiosta tai sen ulkopuolelta. 
Jakelijoiden on tarkistettava, onko 
valmistaja tai maahantuoja merkinnyt 
kulutustavaran asianmukaisesti ennen 
sen myymistä tai tarjoamista EU:n 
markkinoilla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuotteen alkuperämaa ilmaistaan 
merkinnällä ”valmistettu”, jota seuraa 
alkuperämaan nimi. Merkintä voidaan 
tehdä millä tahansa Euroopan unionin 
virallisella kielellä, jota kuluttajat tai 
loppukäyttäjät siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tavaroita on tarkoitus pitää kaupan, 
ymmärtävät helposti. Merkintää ei voi 
tehdä muilla kuin latinalaisilla 
kirjaimilla, kun tuotteita pidetään kaupan 
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maissa, joissa käytetään kyseistä 
kirjaimistoa. Maissa, joissa käytetään 
muunlaista kirjaimistoa, on tuotteissa 
oltava kuitenkin myös latinalaisin 
kirjaimin tehty merkintä.

Perustelu

On tarpeen esittää, miten alkuperämerkintä on tehtävä, ja antaa tavarantoimittajille 
mahdollisuus valita kohteena olevan kuluttajaryhmän kannalta oikea kieli.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Alkuperämaata koskeva merkintä on 
tehtävä helposti luettavin ja pysyvin 
kirjaimin, sen on oltava näkyvissä 
tavanomaisen käytön aikana ja erotuttava 
selvästi muista tiedoista, eikä se myöskään 
se saa olla harhaanjohtava eikä omiaan 
antamaan virheellistä vaikutelmaa 
tuotteen alkuperästä.

Perustelu

Kuluttajien tiedonsaannin ja turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää taata, että 
alkuperämerkintä on autenttinen ja ettei sitä voida käyttää kuluttajien johtamiseksi harhaan.



PE513.019v02-00 16/22 AD\1003298FI.doc

FI

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Asetuksen 7 artiklaa sovelletaan 
loppukäyttäjille tarkoitettuihin tuotteisiin 
lukuun ottamatta neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 104/2000 1 artiklassa 
määriteltyjä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 
määriteltyjä elintarvikkeita.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio,
valmistajat tai maahantuojat voivat 
merkinnässä viitata joko unioniin tai 
johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

3. Jos 2 kohdan mukaan määritelty 
alkuperämaa on unionin jäsenvaltio,
”valmistettu”-merkintä voi viitata joko 
unioniin tai johonkin tiettyyn 
jäsenvaltioon. Myös valmistajan nimi ja 
osoite on mainittava kaikissa 
EU:n markkinoille saatetuissa 
kulutushyödykkeissä.
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä 6 artiklan mukaisesti arvioituun
tuotteeseen liittyviin mahdollisiin vaaroihin 
suhteutettuna valmistajat laativat teknisen 
asiakirjan. Teknisessä asiakirjassa on 
oltava soveltuvin osin seuraavat tiedot:

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahantuojien on varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 
6 ja 7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1. Maahantuojien on noudatettava samoja 
vaatimuksia kuin EU:n tuottajien, ja siten 
niiden on varmistettava ennen tuotteen 
markkinoille saattamista, että tuote on 
4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen, että 
valmistaja noudattaa 8 artiklassa
säädettyjä vaatimuksia ja että tuotteen 
mukana toimitettavat tekniset asiakirjat 
todistavat tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden suhteessa 
siihen liittyviin mahdollisiin vaaroihin.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koska 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt 
vaatimukset perustuvat tuotteen 
riskinarviointiin, joka voi perustua 



PE513.019v02-00 18/22 AD\1003298FI.doc

FI

erilaisiin kriteereihin ja parametreihin 
kolmansissa maissa, maahantuojan 
vastuulla on varmistaa, että ulkomainen 
valmistaja on ottanut huomioon 6 artiklan 
mukaiset EU:n parametrit ja raportoinut 
niistä teknisissä asiakirjoissa, jotka sen on 
toimitettava maahantuojalle.

Perustelu

On varmistettava, että ulkomaisten valmistajien tekemä riskinarviointi perustuu samoihin 
EU:n vaatimuksiin EU:hun tuoduille tuotteille ja EU:n markkinoille saatettaville tuotteille.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maahantuojien on varmistettava, että 
tuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai 
sarjanumero tai muu merkintä, jonka 
ansiosta tuote voidaan tunnistaa ja joka 
on helposti kuluttajan nähtävissä ja 
luettavissa, tai jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
olevassa asiakirjassa. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 
pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista 

6. Edellä 6 artiklan mukaisesti arvioidun
tuotteen mahdollisesti aiheuttamiin 
vaaroihin suhteutettuna maahantuojien on 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
tuotteille ja tutkittava valitukset sekä 



AD\1003298FI.doc 19/22 PE513.019v02-00

FI

tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

pidettävä niistä ja vaatimustenvastaisista
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, 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 tarvittaessa sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, maahantuojien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

7. Maahantuojien, 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. Maahantuojien on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheuttaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Tarkistus 28

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 

8. Maahantuojien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville
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markkinavalvontaviranomaisten saataville. sekä sellaisten talouden toimijoiden 
saataville, joille ne jakelevat tuotetta, ja 
esitettävä näyttöä olennaisista eroista eri 
mallien välillä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
turvallinen tai se ei ole soveltuvin osin 
8 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan
3 ja 4 kohdan vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen. Mikäli tuote ei ole turvallinen, 
jakelijoiden on lisäksi välittömästi 
tiedotettava asiasta tapauksen mukaan joko 
valmistajalle tai maahantuojalle sekä 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että tuote, jonka ne ovat 
asettaneet saataville unionin markkinoilla
tai verkkomarkkinoilla, ei ole turvallinen 
tai se ei ole soveltuvin osin 8 artiklan 6, 
7 ja 8 kohdan ja 10 artiklan 3 ja 4 kohdan 
vaatimusten mukainen, on varmistettava, 
että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi. Mikäli tuote 
ei ole turvallinen, jakelijoiden on lisäksi 
välittömästi tiedotettava asiasta tapauksen 
mukaan joko valmistajalle tai 
maahantuojalle sekä niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 



AD\1003298FI.doc 21/22 PE513.019v02-00

FI

sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säädettyjen 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 niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

sovellettavista seuraamuksista komission 
ehdottamien yhteisten vähimmäistasojen 
perusteella ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle [lisätään 
päivämäärä, joka on 3 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen
soveltamispäivästä], ja niiden on 
viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin 
tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta 
näihin säännöksiin. Seuraamusten on 
oltava yhdenmukaisia ja suhteessa 
markkinoille saatettujen 
vaatimustenvastaisten tuotteiden arvoon, 
määrään ja aikaan jonka ne ovat olleet 
markkinoilla saatavilla.
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