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Tarkistus 1
Carl Schlyter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että globalisaatio, ulkoistamisen 
lisääntyminen ja kansainvälisen kaupan 
kasvu merkitsevät, että yhä enemmän 
tuotteita on kaupan markkinoilla kaikkialla 
maailmassa; katsoo, että kulutustuotteiden 
turvallisuuden alalla tarvitaan läheistä 
yhteistyötä kansainvälisten sääntelyelinten 
ja muiden toimijoiden välillä, jotta voidaan 
vastata monimutkaisten toimitusketjujen ja 
kaupan volyymin kasvun haasteisiin;

1. toteaa, että globalisaatio, ulkoistamisen 
lisääntyminen ja kansainvälisen kaupan 
kasvu merkitsevät, että yhä enemmän 
tuotteita on kaupan markkinoilla kaikkialla 
maailmassa; katsoo, että kulutustuotteiden 
turvallisuuden alalla tarvitaan läheistä 
yhteistyötä kansainvälisten sääntelyelinten 
ja muiden toimijoiden välillä, jotta voidaan 
vastata monimutkaisten toimitusketjujen ja 
kaupan volyymin kasvun haasteisiin; 
odottaa, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä 
tarkistettaessa ehdotetaan 
markkinavalvontaa koskevia säännöksiä, 
joilla huolehditaan riittävällä tavalla siitä, 
että yritykset ovat tosiasiallisesti vastuussa 
tuotteidensa koko toimitusketjusta;

Or. en

Tarkistus 2
Carl Schlyter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan markkinoille 
tuotteitaan tuovien unionin 
kauppakumppanien ja kolmansien maiden 
tuottajien kannalta olisi tärkeää, että olisi 
yksi yhteinen unionin valvontajärjestelmä, 
joka koskisi kaikkia tuotteita; on sitä 
mieltä, että komission olisi yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamista valmistellessaan vakavasti 

3. korostaa, että Euroopan markkinoille 
tuotteitaan tuovien unionin 
kauppakumppanien ja kolmansien maiden 
tuottajien kannalta olisi tärkeää, että olisi 
yksi yhteinen unionin valvontajärjestelmä, 
joka koskisi kaikkia tuotteita, kunhan 
siinä noudatettavat vaatimukset ovat 
vähintään yhtä korkeat kuin korkeimmat 
missä tahansa yksittäisessä EU:n 
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harkittava mahdollisuuksia sisällyttää 
tämän direktiivin markkinavalvontaa 
koskevat säännökset uuteen 
lainsäädäntökehykseen;

jäsenvaltiossa noudatettavat vaatimukset; 
on sitä mieltä, että komission olisi yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamista valmistellessaan vakavasti 
harkittava mahdollisuuksia sisällyttää 
tämän direktiivin markkinavalvontaa 
koskevat säännökset uuteen 
lainsäädäntökehykseen;

Or. en

Tarkistus 3
David Martin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan markkinoille 
tuotteitaan tuovien unionin 
kauppakumppanien ja kolmansien maiden 
tuottajien kannalta olisi tärkeää, että olisi 
yksi yhteinen unionin valvontajärjestelmä, 
joka koskisi kaikkia tuotteita; on sitä 
mieltä, että komission olisi yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamista valmistellessaan vakavasti 
harkittava mahdollisuuksia sisällyttää
tämän direktiivin markkinavalvontaa 
koskevat säännökset uuteen 
lainsäädäntökehykseen;

3. korostaa, että Euroopan markkinoille 
tuotteitaan tuovien unionin 
kauppakumppanien ja kolmansien maiden 
tuottajien kannalta olisi tärkeää, että olisi 
yksi yhteinen unionin valvontajärjestelmä, 
joka koskisi kaikkia tuotteita; on sitä 
mieltä, että komission on yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamista valmistellessaan sisällytettävä
tämän direktiivin markkinavalvontaa 
koskevat säännökset uuteen 
lainsäädäntökehykseen;

Or. en

Tarkistus 4
Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota miettimään, 
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olisiko hyödyllistä perustaa RAPEXin ja 
Kiinan välisen järjestelmän kaltainen 
järjestelmä myös muita 
kauppakumppaneita varten, etenkin jos 
niiden tuotteista on ilmoitettu RAPEX-
järjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 5
Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa tuotteen jäljitettävyyden ja 
merkintöjen seurannan merkitystä 
tuotteen alkuperämaan ja tuotteesta 
vastuussa olevan valmistajan 
määrittämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 6
Cristiana Muscardini

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että kolmansista maista 
peräisin olevia tuotteita ostetaan yhä 
enemmän verkon kautta ja että näitä 
kauppoja tekevät kuluttajat eivät ehkä 
tiedä, että tuotteet eivät välttämättä täytä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja että ne 
voivat vaarantaa käyttäjiensä
turvallisuuden; panee merkille, että 
kuluttajien verkon kautta kolmansista 
maista ostamat tuotteet ovat ongelmallisia 
myös tulli- ja 

5. ottaa huomioon, että kuluttajat ostavat 
verkon kautta yhä enemmän kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, jotka eivät 
täytä eurooppalaisia vaatimuksia ja
vaarantavat näin ollen kuluttajien
turvallisuuden ja terveyden; pyytää 
komissiota lisäämään ja 
yhdenmukaistamaan internetistä 
ostettujen tuotteiden tullitarkastuksia ja 
valvomaan markkinoita kiinnittäen 
erityistä huomiota lääkkeisiin ja 
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markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa 
komissiota tutkimaan tämän ongelman 
ratkaisumahdollisuuksia ja samalla 
lujittamaan kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin.

elintarvikkeisiin sekä muihin tuotteisiin, 
jotka voivat aiheuttaa kuluttajille 
välitöntä vahinkoa; kehottaa komissiota 
tutkimaan tämän ongelman 
ratkaisumahdollisuuksia, jotta saadaan 
lujitettua kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin.

Or. it

Tarkistus 7
David Martin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon, että kolmansista maista 
peräisin olevia tuotteita ostetaan yhä 
enemmän verkon kautta ja että näitä 
kauppoja tekevät kuluttajat eivät ehkä 
tiedä, että tuotteet eivät välttämättä täytä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja että ne 
voivat vaarantaa käyttäjiensä 
turvallisuuden; panee merkille, että 
kuluttajien verkon kautta kolmansista 
maista ostamat tuotteet ovat ongelmallisia 
myös tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa 
komissiota tutkimaan tämän ongelman 
ratkaisumahdollisuuksia ja samalla 
lujittamaan kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin.

5. ottaa huomioon, että kolmansista maista 
peräisin olevia tuotteita ostetaan yhä 
enemmän verkon kautta ja että näitä 
kauppoja tekevät kuluttajat eivät ehkä 
tiedä, että tuotteet eivät välttämättä täytä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja että ne 
voivat vaarantaa käyttäjiensä 
turvallisuuden; panee merkille, että 
kuluttajien verkon kautta kolmansista 
maista ostamat tuotteet ovat ongelmallisia 
myös tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisille; kehottaa 
komissiota tutkimaan tämän ongelman 
ratkaisumahdollisuuksia.

Or. en


