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Tarkistus 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 11
Cristiana Muscardini

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, autenttisuus ja 
ulkoasu sekä se, mitkä kuluttajaryhmät 
tuotteita todennäköisesti käyttävät, ja 
huomioitava näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.
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Or. it

Tarkistus 12
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tuotteet tietyin perustein, 
joiden avulla voidaan määrittää tuotteen 
riskitaso. Markkinavalvontaviranomaiset 
voivat tukea talouden toimijoita 
turvallisuusarvioinnin toteuttamisessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14
Jörg Leichtfried

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 

(20) On olennaisen tärkeää varmistaa, 
että kaikki EU:n markkinoille saatetut 
tuotteet ovat turvallisia, jotta voidaan 
taata korkeatasoinen suoja muun muassa 
kuluttajille. Painottaa, että tuotteen 
tunnistaminen, alkuperän ja tuotteiden 
jäljitettävyys 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 
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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.

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. 
Tämän osalta Euroopan parlamentti 
pyytää komissiota perustamaan 
kulutustavaroiden turvallisuustietoja 
sisältävän julkisen tietokannan vaarallisia 
tuotteita koskevan tietoisuuden 
lisäämiseksi sisämarkkinoilla yli rajojen. 
Se kehottaa komissiota myös 
varmistamaan, että tuoteturvallisuuden 
ammattilaisilla, tuottajilla, kaupan 
järjestöillä, kuluttajajärjestöillä ja 
kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
tutustua kaikkiin asian kannalta 
merkityksellisiin tietoihin niin, että 
samalla varmistetaan tarvittava 
luottamuksellisuus. 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.

Or. en

Tarkistus 15
Cristiana Muscardini

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 

(20) Tuotteen tunnistamisen ja tuotteiden 
jäljitettävyyden varmistaminen koko 
toimitusketjussa auttaa yksilöimään 
talouden toimijat ja mahdollistaa korjaaviin 
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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.

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.

Or. it

Tarkistus 16
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tarvitaan yksinkertainen, 
luotettava ja yhdenmukainen Euroopan 
unionin laajuinen merkintä- ja 
sertifiointijärjestelmä, jotta yritykset ja 
kuluttajat kohtaavat toisensa.
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Or. fr

Tarkistus 17
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Tuotteiden alkuperämerkinnän on 
perustuttava eritelmiin ja tiukkoihin 
vaatimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 18
Christofer Fjellner

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 

Poistetaan.
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toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 19
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka tuoteturvallisuus on merkittävä käsite, ei ole objektiivisesti osoitettu, että pakolliset 
alkuperämerkinnät lisäisivät turvallisuutta, joten olisi suotavampaa noudattaa muuta kuin 
lainsäädäntöön perustuvaa ja vapaaehtoista lähestymistapaa. Lisäksi pakollisen 
alkuperämerkinnän lisäarvo on kyseenalainen, koska 8 artiklan säännökset mahdollistavat 
tarvittavan ja riittävän jäljitettävyyden.
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Tarkistus 20
Christofer Fjellner

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. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
kenties tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. 
Alkuperämerkinnän olisi oltava 
vapaaehtoinen, koska valmistajille seuraa 
kaupallista etua sen merkitsemisestä.

Or. en

Tarkistus 21
Jörg Leichtfried

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 

(21) Korostaa tuotteen jäljitettävyyden ja 
merkintöjen seurannan merkitystä 
tuotteen alkuperämaan ja tuotteesta 
vastuussa olevan valmistajan 
määrittämisen kannalta. Tuotteen 
luotettava jäljitettävyys on taattava 
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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.

tuotteen koko elinkaaren ajan varmistaen 
kuitenkin samalla, ettei tällä tavalla lisätä 
hallinnollisia rasitteita. 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, antaa 
kuluttajille mahdollisuus saada tietoja 
tuotteen kestävyydestä sosiaalisten, 
ympäristöä koskevien ja 
valmistusnormien kannalta sekä tietoja 
tuotteen laadusta ja turvallisuudesta. 
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. Kehottaa tämän vuoksi 
komissiota edistämään aktiivisemmin 
Euroopan 
markkinavalvontaviranomaisten, 
tulliviranomaisten ja jäsenvaltioiden sekä 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimien koordinointia.

Or. en

Tarkistus 22
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
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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.

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. Tuotteen 
muodostavien materiaalien alkuperän 
merkintä täydentää kuluttajan saamia 
tietoja. 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. it

Perustelu

Alkuperämaamerkintä ei anna kuluttajalle täydellistä tietoa tuotteen todellisesta alkuperästä, 
ja näin ollen sitä on täydennettävä tiedolla materiaaleista, joista se koostuu.

Tarkistus 23
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) On laadittava 
markkinavalvontaviranomaisten asemaa 
koskevia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
jotta kuluttajat saavat niihin tarvittaessa 
yhteyden.

Or. fr
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Tarkistus 24
Jörg Leichtfried

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. 
On tärkeää, että seuraamukset ovat 
yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa, 
jotta vältetään tuotteiden lisääntynyt 
maahantuonti ja jakelu valtioissa, joissa 
seuraamukset ovat vähemmän ankaria 
kuin muissa. Seuraamusten on oltava 
oikeassa suhteessa tuotteen määrään, sen 
arvoon sekä sen ajan pituuteen, jonka 
tuote on ollut markkinoilla, ja tehokkaita 
ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 25
Salvatore Iacolino

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, 
verkkomarkkinat mukaan luettuina, tai 
asetettu saataville markkinoilla joko 
uusina, käytettyinä tai kunnostettuina ja 
jotka täyttävät jonkin seuraavista 
perusteista:

Or. it
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Perustelu

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

Tarkistus 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

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 kohta ja 4 artikla).

Tarkistus 27
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon sähköisen 
kaupankäynnin kehityksen internetissä 
sekä tullit on kiinnitettävä huomiota 
markkinavalvontaviranomaisten 
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kohtaamiin vaikeuksiin toteuttaa toimia 
sähköisesti kaupattujen vaarallisten 
tuotteiden osalta. Tuontitavaroiden 
riittävän valvonnan haasteisiin 
vastaamiseksi komissiota kehotetaan 
toimittamaan tulliviranomaisille erityisiä 
välineitä sekä lisäämään 
lainvalvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä. Ottaa huomioon, että 
kuluttajat ostavat internetin kautta yhä 
enemmän kolmansista maista peräisin 
olevia tuotteita, jotka eivät täytä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja 
vaarantavat näin ollen kuluttajien 
turvallisuuden ja terveyden. Kehottaa 
tämän vuoksi komissiota vahvistamaan ja 
standardoimaan tullitarkastukset ja 
markkinavalvonta internetistä ostettujen 
tuotteiden osalta. Painottaa lisäksi, että 
komission ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kehitettävä 
valistuskampanjoita, jotta kuluttajille 
voidaan tiedottaa erityisesti 
verkkokaupasta tapahtuvaan 
väärennettyjen tuotteiden ostamiseen 
liittyvistä vaaroista;

Or. en

Tarkistus 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 aitouden osalta;

Or. en
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Tarkistus 29
Salvatore Iacolino

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 30
Cristiana Muscardini

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa esitettyä 
tarkoitusta varten talouden toimijoiden on 
asetettava kansallisten 
markkinavalvontaviranomaisten 
saataville tarkistuslista, 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.

Or. en

Perustelu

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 32
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Alkuperän merkitseminen
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 
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tuotteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.

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

Or. en

Perustelu

Vaikka tuoteturvallisuus on merkittävä käsite, ei ole objektiivisesti osoitettu, että pakolliset 
alkuperämerkinnät lisäisivät turvallisuutta, joten olisi suotavampaa noudattaa muuta kuin 
lainsäädäntöön perustuvaa ja vapaaehtoista lähestymistapaa. Lisäksi pakollisen 
alkuperämerkinnän lisäarvo on kyseenalainen, koska 8 artiklan säännökset mahdollistavat 
tarvittavan ja riittävän jäljitettävyyden.

Tarkistus 33
Christofer Fjellner

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 34
Christofer Fjellner

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. Valmistajia ja maahantuojia 
kehotetaan varmistamaan, että tuotteissa 
on tuotteen alkuperämaata koskeva 
merkintä tai, jos tuotteen koko tai luonne ei 
tätä salli, että vaadittu tieto voidaan esittää
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa vapaaehtoisesti, 
kun näin toimiminen on kaupallisesti 
hyödyllistä.

Or. en

Tarkistus 35
Hans-Peter Martin

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 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. 
Jos olennainen osa tuotannosta tapahtuu 
eri maissa, kaikki alkuperämaat on 
mainittava sen mukaan, mikä niiden 
osuus lisäarvoketjussa on.

Or. de

Tarkistus 36
Jörg Leichtfried
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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 ja maahantuojien on 
merkittävä alkuperämaa tavaroiden 
jäljitettävyyden mahdollistamiseksi 
toimitusketjussa. Lisäksi alkuperämaata 
koskevalla merkinnällä on ratkaiseva 
merkitys, kun tuotteita on poistettava 
markkinoilta tai niitä koskeva 
palautusmenettely järjestettävä EU:n 
markkinoilla. 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.
Jos tuotteen koko ja/tai luonne eivät 
mahdollista alkuperämerkintää 
tuotteeseen, tieto on esitettävä 
pakkauksessa tai mukana seuraavassa 
asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 
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, kuten 
myymälämateriaalissa.

Or. en
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Tarkistus 38
Salvatore Iacolino

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

Or. it

Perustelu

Alkuperämaamerkintä ei anna kuluttajalle täydellistä tietoa tuotteen todellisesta alkuperästä, 
ja näin ollen sitä on täydennettävä tiedolla materiaaleista, joista se koostuu.

Tarkistus 39
Daniel Caspary

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 ja maahantuojien on 
varmistettava, että lopullisissa 
kulutustuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
lopullisen kulutustuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. en
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Tarkistus 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 sillä edellytyksellä, että 
lopullisten kuluttajien tai asiakkaiden 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on 
tarkoitus pitää kaupan, on helppo 
ymmärtää kyseistä kieltä. Merkintää ei voi 
tehdä muilla kuin latinalaisilla 
kirjaimilla, kun tuotteita pidetään kaupan 
maissa, joissa käytetään kyseistä 
kirjaimistoa. Maissa, joissa käytetään 
muunlaista kirjaimistoa, on tuotteissa 
oltava kuitenkin myös latinalaisin 
kirjaimin tehty merkintä.

Or. it

Tarkistus 41
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tavaroiden alkuperä ilmoitetaan 
”Valmistettu”-sanalla yhdistettynä 
alkuperämaan nimeen. Merkintä voidaan 
tehdä millä tahansa Euroopan unionin 
virallisella kielellä sillä edellytyksellä, että 
lopullisten asiakkaiden niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tavaroita on 
tarkoitus pitää kaupan, on helppo 
ymmärtää kyseistä kieltä, tai englannin 
kielellä käyttäen ilmausta ”Valmistettu” 
sekä alkuperämaan englanninkielistä 
nimeä. Alkuperämerkintää ei voida esittää 
muilla kirjaimilla kuin latinalaisilla 
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aakkosilla niiden tuotteiden tapauksessa, 
joita pidetään kaupan maissa, joiden 
kieltä kirjoitetaan latinalaisin aakkosin.

Or. en

Tarkistus 42
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asetuksen 7 artiklaa sovelletaan 
loppukuluttajille 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.

Or. en

Tarkistus 43
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alkuperämaan määrittelemiseksi 
sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 23–25 artiklassa 
vahvistettuja muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 44
Hans-Peter Martin

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 45
Christofer Fjellner

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionissa myytävien kulutushyödykkeiden on oltava normien mukaisia ja täytettävä 
EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset. Tämän vuoksi alkuperämerkinnät ovat 
tarpeettomia standardien noudattamisen valvonnassa. Markkinavalvonnalla on tässä asiassa 
olennaisen tärkeä merkitys.

Tarkistus 46
Jörg Leichtfried
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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”-alkuperämerkintä voi
viitata joko unioniin tai johonkin tiettyyn 
jäsenvaltioon. Myös valmistajan nimi ja 
osoite on mainittava kaikissa EU:n 
markkinoille saatetuissa 
kulutushyödykkeissä. Tuotteiden 
alkuperätiedot lisäävät 
markkinavalvontaviranomaisten toimien 
tehokkuutta jäljitettäessä vaarallisia 
tuotteita EU:n markkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 47
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehottaa komissiota varmistamaan, 
että valmistajat 
”Valmistettu”-alkuperämerkinnän lisäksi 
tarjoavat julkisille viranomaisille tietoa 
tuotteidensa turvallisuudesta. Painottaa, 
että jakelijoilla olisi oltava pakollinen 
velvoite tarkistaa, onko valmistaja tai 
maahantuoja merkinnyt 
kulutushyödykkeet asianmukaisesti ennen 
myymistä tai tarjoamista EU:n 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 48
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Alkuperämerkintää koskevasta 
velvollisuudesta voidaan myöntää 
poikkeus teknisistä tai kaupallisista syistä. 
Alkuperämerkintää koskevasta 
velvollisuudesta voidaan myös myöntää 
poikkeus silloin, kun alkuperäsäännöt jo 
itsessään määrittävät alkuperämaan 
ilman asianmukaisen tiedon toimittamista 
kuluttajille, esimerkiksi tapauksessa, jossa 
tuote on seurausta monimutkaisesta ja 
moninaisesta rajat ylittävästä 
tuotantoketjusta tai jossa tuotteelle 
viimeisen merkittävän valmistustoimen 
valtiossa ei enää muodostu merkittävää 
lisäarvoa.

Or. en

Perustelu

Muuta kuin etuuskohteluun oikeutettavaa alkuperää koskevat säännöt ovat kansainvälisen 
kauppajärjestelmän perusta alkuperämaata määriteltäessä. Koska tuotantoketjuista on tullut 
yhä eriytetympiä ja maailmanlaajuisia, alkuperämaata koskevat merkinnät johtavat usein 
kuluttajia harhaan, koska he saavat väärän käsityksen, että tuote on valmistettu kokonaan tai 
ainakin suurimmaksi osaksi merkinnässä ilmoitetussa maassa.

Tarkistus 49
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuotteeseen liittyviin mahdollisiin 
vaaroihin suhteutettuna valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 

3. Edellä 6 artiklan mukaisesti 
arvioituihin tuotteeseen liittyviin 
mahdollisiin vaaroihin suhteutettuna 
valmistajien on kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi valtuutettava 
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perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

riippumaton kolmas osapuoli 
toteuttamaan vaatimustenmukaisuuden 
tarkastaminen, suoritettava markkinoilla 
saataville asetutuille tuotteille näytteisiin 
perustuvia testejä ja tutkittava valitukset ja 
pidettävä niistä sekä vaatimustenvastaisista 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 50
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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:

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

Or. en

Tarkistus 51
Marielle de Sarnez

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 eurooppalaisten 
valmistajien, ja siten ne varmistavat ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen ja että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
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7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 52
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
kolmansissa maissa erilaisiin kriteereihin 
ja parametreihin, 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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 
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luettavissa, tai jos tuotteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana 
olevassa asiakirjassa. 

Or. en

Tarkistus 54
Hans-Peter Martin

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 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.

Or. de

Tarkistus 55
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tuotteista ja tuotteiden palautuksista kirjaa 
sekä tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 

6. Edellä 6 artiklan mukaisesti 
arvioituihin 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 tuotteista ja 
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tällaisesta valvonnasta. tuotteiden palautuksista kirjaa sekä 
tiedotettava valmistajille ja jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 56
Cristiana Muscardini

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.

Or. en

Tarkistus 57
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta
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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 
ja asetettava ne pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
sekä sellaisen talouden toimijan 
saataville, jolle ne jakelevat tuotetta, ja 
esitettävä näyttöä olennaisista eroista eri 
mallien välillä.

Or. en

Tarkistus 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 sähköisesti, 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.
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Or. en

Tarkistus 59
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

 13 artikla Poistetaan.
Valmistajille, maahantuojille ja 
jakelijoille tietyistä velvollisuuksista 
myönnettävät poikkeukset
1. Velvollisuutta tiedottaa 
markkinavalvontaviranomaisille 
8 artiklan 9 kohdan, 10 artiklan 
2 kohdan, 7 artiklan sekä 11 artiklan 3 ja 
5 kohdan mukaisesti ei sovelleta, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) ainoastaan rajallinen määrä tarkasti 
yksilöityjä tuotteita ei ole turvallisia;
(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin 
hallinnassa eikä se enää aiheuta vaaraa 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle;
(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.
2. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määrittää 
tilanteet, jotka täyttävät 1 kohdan 
edellytykset. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
3. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten tuotteiden, 
tuoteluokkien tai -ryhmien 
määrittelemiseksi, joissa niihin liittyvän 
riskin vähäisyyden vuoksi 8 artiklan 
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7 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tietoa ei tarvitse ilmoittaa itse 
tuotteessa.

Or. en

Tarkistus 60
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edellyttää 
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.

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

Or. en

Tarkistus 61
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuote ja sen 
toimitusketjuun osallistuvat talouden 
toimijat voidaan tunnistaa, sekä tuotteen 
varustamisesta tietovälineellä, 
pakkauksella tai liiteasiakirjalla, jonka 

2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuote ja sen 
toimitusketjuun osallistuvat talouden 
toimijat, myös EU:n valmistajat ja 
ulkomaiset valmistajat, voidaan tunnistaa, 
sekä tuotteen varustamisesta 
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avulla tällaista tietoa voidaan käyttää. tietovälineellä, pakkauksella tai 
liiteasiakirjalla, jonka avulla tällaista tietoa 
voidaan käyttää. Jäljitysjärjestelmää 
sovelletaan sekä EU:ssa tuotettuihin 
tuotteisiin että tuontituotteisiin.

Or. en

Tarkistus 62
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
terveydelle ja turvallisuudelle,

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

Or. en

Tarkistus 63
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
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], 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, yhdenmukaistettuja,
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[lisätään päivämäärä, joka on 3 kuukautta 
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ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

ennen tämän asetuksen soveltamispäivää], 
ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille 
myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla 
on vaikutusta näihin säännöksiin.

Or. fr

Tarkistus 64
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
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.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
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 ilmoitettava niihin myöhemmin 
tehdyistä muutoksista viipymättä. Säädetyt 
seuraamukset voivat olla suhteutettuja 
tuotteen määrään ja arvoon sekä aikaan, 
jonka se on ollut markkinoilla saatavilla.

Or. en


