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Tarkistus 23
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 33, 114 ja 207 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 33, 114, 169 ja 207 artiklan,

Or. it

Tarkistus 24
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, 
että tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla 
taataan yleisten etujen suojelun korkea taso 
muun muassa yleisen terveyden ja 
turvallisuuden, työterveyden ja -
turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
ympäristönsuojelun ja yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta edellä mainittuja etuja voidaan 
suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

(1) Jotta voidaan taata työntekijöiden ja 
kuluttajien oikeudet EU:ssa ja EU:n 
kanssa kauppaa käyvissä kolmansissa 
valtioissa, on varmistettava, että EU:n 
markkinoille tulevat tuotteet täyttävät 
vaatimukset, joilla taataan yleisten etujen 
suojelun korkea taso muun muassa yleisen 
terveyden ja turvallisuuden, työterveyden 
ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, 
työntekijöiden ja heidän 
perusoikeuksiensa suojelun, 
ympäristönsuojelun ja yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta edellä mainittuja etuja voidaan 
suojella asianmukaisesti. Tästä syystä 
tarvitaan sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. en
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Tarkistus 25
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun ja 
yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
tasapuolisten kauppakäytäntöjen, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja 
yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla verkossa ja sen 
ulkopuolella. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa verkossa ja sen 
ulkopuolella ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 26
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 

(1) Jotta voidaan taata tuotteiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, on varmistettava, että 
tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla taataan 
yleisten etujen suojelun korkea taso muun 
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muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun ja 
yleisen turvallisuuden osalta. Kyseiset 
vaatimukset on tärkeää panna täytäntöön 
tehokkaasti, jotta edellä mainittuja etuja 
voidaan suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

muassa yleisen terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun, 
ympäristönsuojelun ja yleisen 
turvallisuuden osalta. Kyseiset vaatimukset 
on tärkeää panna täytäntöön tehokkaasti, 
jotta edellä mainittuja etuja voidaan 
suojella asianmukaisesti ja luoda 
edellytykset terveelle kilpailulle unionin 
tavaramarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan 
sääntöjä, jotka koskevat 
markkinavalvontaa ja unioniin kolmansista 
maista tuleville tuotteille tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. fr

Tarkistus 27
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ottaen huomioon EU:n merkitys 
maailmanlaajuisesti merkittävänä 
kaupparyhmittymänä sen asemaa on syytä 
hyödyntää, jotta edistetään terveyden ja 
turvallisuuden, työntekijöiden oikeuksien 
suojelun ja ympäristön kaltaisten yleisten
etujen suojelua valtioissa, joiden kanssa 
EU käy kauppaa.

Or. en

Tarkistus 28
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
onko tuotteet tarkoitettu kuluttajien vai 
ammattilaisten käyttöön tai käyttävätkö 
niitä todennäköisesti kuluttajat vai 
ammattilaiset.

(8) Tässä asetuksessa on näin ollen 
tarkoitus yhdistää markkinavalvontaa 
koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008, 
direktiivin 2001/95/EY ja useiden unionin 
alakohtaisten yhdenmukaistamissäädösten 
säännökset yhteen asetukseen, jota 
sovelletaan tuotteisiin sekä 
yhdenmukaistetuilla että 
yhdenmukaistamattomilla unionin 
lainsäädännön aloilla riippumatta siitä, 
käydäänkö tuotteilla kauppaa verkossa 
vai sen ulkopuolella, onko tuotteet 
tarkoitettu kuluttajien vai ammattilaisten 
käyttöön tai käyttävätkö niitä 
todennäköisesti kuluttajat vai 
ammattilaiset.

Or. en

Tarkistus 29
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot. On oletettava, ettei unionin 
sellaisen yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.

(15) Markkinavalvonnan olisi perustuttava 
tuotteen aiheuttaman riskin arviointiin, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot, sekä 
huolellisuusvelvollisuuteen, joka koskee 
kaikkia asianomaisia talouden toimijoita, 
kuten erityisesti välittäjiä, riippumatta 
siitä, käydäänkö tuotteilla kauppaa 
verkossa vai sen ulkopuolella. On 
oletettava, ettei unionin sellaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluva tuote, jossa 
säädetään tiettyjen yleisten etujen suojelua 
koskevista olennaisista vaatimuksista, 
vaaranna kyseisiä yleisiä etuja, jos se on 
näiden olennaisten vaatimusten mukainen.
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Or. en

Tarkistus 30
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sellaisten tuotteiden kohdalla, joita 
ei ole yhdenmukaistettu, 
markkinavalvontaviranomaisten olisi 
otettava huomioon asiakirjat, joita 
talouden toimijat ovat antaneet 
(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetun) asetuksen (EU) N:o (.../...)
nojalla.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvonnasta annetun asetuksen ja kulutustavaroiden turvallisuudesta annetun 
direktiivin (consumer product safety directive, CPSD) välisten kytköksien määrää olisi 
lisättävä.

Tarkistus 31
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioita riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioitava riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
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muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema. 
Markkinavalvontaviranomaiset jatkavat 
ennalta varautumisen periaatteen 
soveltamista tapauksissa, joissa tuotteen 
turvallisuutta ei voida todentaa tieteellisen 
näytön avulla.

Or. en

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate mainitaan yksiselitteisesti tuoteturvallisuudesta ja 
markkinavalvonnasta annetuissa nykyisissä direktiiveissä ja asetuksissa.

Tarkistus 32
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioita riskejä, jotta voidaan tunnistaa
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 

(18) Tätä asetusta sovellettaessa olisi 
arvioitava riskejä, jotta voidaan tunnistaa 
tuotteet, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
yleisiin etuihin, joita suojellaan 
[(kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annetulla) asetuksella (EU) N:o xxxx], 
unionin alakohtaisella 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä ja 
muulla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevalla unionin 
lainsäädännöllä. Riskien arvioinnissa olisi 
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tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

tarkasteltava mahdollisia tietoja kyseiseen 
tuotteeseen liittyvistä riskeistä, joita on 
esiintynyt aiemmin. Lisäksi olisi otettava 
huomioon talouden toimijoiden 
huolellisuusvelvollisuutta noudattaen 
mahdollisesti toteuttamat toimet riskin 
pienentämiseksi. Kuluttajien mahdollinen 
heikko asema ammattikäyttäjiin verrattuna 
olisi otettava huomioon samoin kuin 
tiettyjen kuluttajaryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityisen 
heikko asema.

Or. en

Tarkistus 33
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Näin ollen unionin 
tavaramarkkinoiden turvallisuutta voidaan 
parantaa velvoittamalla unionin 
markkinoille saatettavien tuotteiden 
valvonnasta vastaavat viranomaiset 
suorittamaan riittäviä tarkastuksia. 
Tällaisten tarkastusten tehostamiseksi 
riskin aiheuttavia tuotteita koskevaa 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa on lisättävä 
kyseisten viranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten välillä. 
Ottaen huomioon EU:hun suuntautuvan 
tuonnin kasvavan merkityksen ja 
sidosryhmien esittämät huolenaiheet, 
jotka liittyvät riittämättömiin 
rajatarkastuksiin, komissio valvoo ja 
arvioi ulkorajoilla toteutettavien 
tarkastuksien kokonaisvaltaista toimintaa 
ja esittää suosituksia jäsenvaltioille 
merkittävien puutteiden johdosta.

Or. en
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Tarkistus 34
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Markkinavalvontaviranomaisille olisi 
annettava valtuudet hävittää, tehdä 
käyttökelvottomiksi tai määrätä verkossa 
tai sen ulkopuolella toimivien 
asianomaisten talouden toimijoiden
hävitettäviksi tai poistettaviksi tuotteet, jos 
ne pitävät sitä tarpeellisena ja 
oikeasuhteisena sen varmistamiseksi, 
etteivät tällaiset tuotteet voi enää aiheuttaa 
uhkia tai jotta vältetään laittomien 
tuotteiden asettaminen saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 35
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komission olisi varmistettava 
markkinavalvontaa koskevan ja 
vuodet 2013–2015 kattavan monivuotisen 
toimintasuunnitelman ”Kaksikymmentä 
toimea tuotteiden turvallisuuden ja 
vaatimustenmukaisuuden parantamiseksi 
Euroopassa: tuotteiden valvontaa EU:ssa 
koskeva monivuotinen 
toimintasuunnitelma” tosiasiallinen 
täytäntöönpano. Komission olisi 
julkaistava vuoden 2015 loppuun 
mennessä kertomus 20 toimen välityksellä 
saavutetuista tuloksista ja tarkasteltava 
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tarvetta toteuttaa lainsäädäntötoimintaa 
ja muuta kuin lainsäädäntötoimintaa, 
jotta vähennetään vaarallisten tai 
vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää 
ja varmistetaan tuotteiden valvonnan 
tehokkuus sekä unionin sisällä että 
unionin rajoilla.

Or. en

Tarkistus 36
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tässä asetuksessa olisi otettava 
tasapuolisesti huomioon avoimuus, joka 
taataan julkistamalla mahdollisimman 
paljon tietoja, ja luottamuksellisuuden 
säilyttäminen esimerkiksi henkilötietojen 
suojaan, liikesalaisuuteen tai 
tutkintatoimien suojaan liittyvistä syistä 
noudattamalla luottamuksellisuutta 
koskevia sääntöjä sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai, komission 
osalta, Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä 
toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 mukaisesti. Yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi 
sovellettava myös tämän asetuksen 

(30) Tässä asetuksessa olisi otettava 
tasapuolisesti huomioon avoimuus, joka 
taataan julkistamalla mahdollisimman 
paljon tietoja, ja luottamuksellisuuden 
säilyttäminen esimerkiksi henkilötietojen 
suojaan tai tutkintatoimien suojaan 
liittyvistä syistä noudattamalla 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi 
sovellettava myös tämän asetuksen 
yhteydessä.
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yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 37
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Toimivaltaisten viranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa olisi 
noudatettava tiukimpia 
luottamuksellisuutta ja ammatillista 
salassapitoa koskevia säännöksiä, ja siinä 
olisi toimittava siten, ettei tutkinnalle 
aiheuteta haittaa eikä talouden toimijoiden 
mainetta vahingoiteta.

(31) Toimivaltaisten viranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa olisi 
noudatettava tiukimpia 
luottamuksellisuutta ja ammatillista 
salassapitoa koskevia säännöksiä, ja siinä 
olisi toimittava siten, ettei tutkinnalle 
aiheuteta haittaa.

Or. en

Tarkistus 38
George Sabin Cutaş

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia, jotta estetään 
epäluotettavia elinkeinonharjoittajia 
tarkoituksellisesti tuomasta vaarallisia tai 
vaatimustenvastaisia tuotteita 
sisämarkkinoille.

Or. en
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Perustelu

Markkinavalvonnan toteuttamiseksi tarvittavien varojen puute on synnyttänyt eroavuuksia 
kaupankäynnin alalla, mitä epäluotettavat elinkeinonharjoittajat hyödyntävät valitsemalla 
tarkoituksellisesti paikat, joissa ne pääsevät sisämarkkinoille ja joissa markkinavalvonta on 
vähäisintä ja seuraamukset lievimpiä. On syytä varmistaa, että markkinavalvonnan 
toteuttamiseksi taataan riittävät varat aiheuttamatta suhteetonta rasitusta markkinavalvonnan 
täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden kansalliselle talousarviolle.

Tarkistus 39
George Sabin Cutaş

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jäsenvaltioiden talouden toimijoille 
määräämien seuraamuksien tehokkuus 
edellyttää, että ne olisi otettava käyttöön 
koordinoidusti.

Or. en

Tarkistus 40
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Markkinavalvonta olisi rahoitettava 
ainakin osittain talouden toimijoilta 
perittävillä maksuilla, jos 
markkinavalvontaviranomaiset tarvitsevat 
maksuja korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen tai jos kyseiset viranomaiset 
joutuvat itse toteuttamaan toimia. 
Kuluttajien ei pitäisi joutua vastaamaan 
maksuista, minkä vuoksi niiden ei pitäisi 
vaikuttaa tuotteen jälleenmyyntihintaan.

Or. en
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Tarkistus 41
George Sabin Cutaş

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Tämän säädöksen rikkomisen 
johdosta perityt tulot olisi osoitettava 
markkinavalvontatoimintaa varten.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvonnan toteuttamiseksi tarvittavien varojen puute on synnyttänyt eroavuuksia 
kaupankäynnin alalla, mitä epäluotettavat elinkeinonharjoittajat hyödyntävät valitsemalla 
tarkoituksellisesti paikat, joissa ne pääsevät sisämarkkinoille ja joissa markkinavalvonta on 
vähäisintä ja seuraamukset lievimpiä. On syytä varmistaa, että markkinavalvonnan 
toteuttamiseksi taataan riittävät varat aiheuttamatta suhteetonta rasitusta markkinavalvonnan 
täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden kansalliselle talousarviolle.

Tarkistus 42
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltiot eivät kykene riittävällä 
tavalla saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitetta eli varmistamaan, että unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat 
markkinoilla olevat tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
terveyden ja turvallisuuden sekä muiden 
yleisten etujen suojelun korkea taso, ja 
takaamaan samalla sisämarkkinoiden 
toiminnan luomalla yhtenäistä unionin 
markkinavalvontaa koskeva kehys, koska 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien 

(41) Jäsenvaltiot eivät kykene riittävällä 
tavalla saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitetta eli varmistamaan, että unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat, 
verkossa tai sen ulkopuolella markkinoilla 
olevat tuotteet ovat niiden vaatimusten 
mukaisia, joilla taataan terveyden ja 
turvallisuuden sekä muiden yleisten etujen 
suojelun korkea taso, ja takaamaan samalla 
sisämarkkinoiden toiminnan sekä verkossa 
että sen ulkopuolella luomalla yhtenäistä 
unionin markkinavalvontaa koskeva kehys, 
koska tämän tavoitteen saavuttaminen 
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toimivaltaisten viranomaisten erittäin 
tiivistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja 
yhdenmukaista toimintaa, vaan tämä 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden 
kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 
erittäin tiivistä yhteistyötä, vuorovaikutusta 
ja yhdenmukaista toimintaa, vaan tämä 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 43
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tällä asetuksella 
pyritään erityisesti varmistamaan ihmisten 
terveyden suojelun ja kuluttajansuojan 
korkea taso sekä elinkeinovapauden ja 
omistusoikeuden täysimääräinen 
kunnioittaminen,

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tällä asetuksella 
pyritään erityisesti varmistamaan ihmisten 
terveyden suojelun korkea taso sekä 
kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien
täysimääräinen kunnioittaminen,

Or. en

Tarkistus 44
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale



PE514.716v01-00 16/40 AM\941289FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tällä asetuksella 
pyritään erityisesti varmistamaan ihmisten 
terveyden suojelun ja kuluttajansuojan 
korkea taso sekä elinkeinovapauden ja 
omistusoikeuden täysimääräinen 
kunnioittaminen,

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tällä asetuksella 
pyritään erityisesti varmistamaan ihmisten 
terveyden suojelun, kuluttajansuojan ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun 
korkea taso sekä elinkeinovapauden ja 
omistusoikeuden täysimääräinen 
kunnioittaminen,

Or. fr

Tarkistus 45
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että verkossa ja sen 
ulkopuolella saatavilla olevat tuotteet ovat 
niiden vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
tasapuolisten kauppakäytäntöjen, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun, 
yleisen turvallisuuden suojelun ja muiden 
yleisten etujen suojelun korkea taso.

Or. en

Tarkistus 46
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksien 
suojelun, ympäristönsuojelun, yleisen 
turvallisuuden ja muiden yleisten etujen 
suojelun korkea taso.

Or. en

Tarkistus 47
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten 
etujen suojelun korkea taso.

Tässä asetuksessa säädetään puitteista, 
joilla varmistetaan, että tuotteet ovat niiden 
vaatimusten mukaisia, joilla taataan 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden, 
työterveyden ja -turvallisuuden, 
kuluttajansuojan, teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun, 
ympäristönsuojelun, yleisen turvallisuuden 
ja muiden yleisten etujen suojelun korkea 
taso.

Or. fr

Tarkistus 48
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen lukuja I, II, III, V ja VI 
sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka 
kuuluvat [kulutustavaroiden 
turvallisuudesta annetun] asetuksen (EU) 
N:o [...] tai unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan mukaan luettuina 
valmistajan omaan käyttöön valmistetut tai 
kootut tuotteet, jos unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ole 
erityissäännöksiä, joilla pyritään samaan 
tavoitteeseen.

1. Tämän asetuksen lukuja I, II, III, V ja VI 
sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka 
kuuluvat [kulutustavaroiden 
turvallisuudesta annetun] asetuksen (EU) 
N:o [...] tai unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan mukaan luettuina 
valmistajan yksinoikeutettuun käyttöön 
valmistetut tai kootut tuotteet, jos unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ole 
erityissäännöksiä, joilla pyritään samaan 
tavoitteeseen.

Or. it

Perustelu

Yksinoikeutetulla käytöllä tarkoitetaan valmistajan tuotantotiloissa tapahtuvaa sellaisten 
tuotteiden käyttöä, jotka kuitenkin saatetaan markkinoille myyntiä varten.

Tarkistus 49
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

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’ 
tuotteen toimittamista unionin markkinoille 
– verkossa tai sen ulkopuolella – tai 
tuotteen esillepanoa liiketoiminnan 
yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä 
varten joko maksua vastaan tai maksutta;

Or. en

Tarkistus 50
Cristiana Muscardini
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’markkinoille saattamisella’ tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
unionin markkinoilla;

(3) ’markkinoille saattamisella’ tuotteen 
asettamista ensimmäistä kertaa saataville 
unionin markkinoilla joko verkossa tai sen 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 51
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’markkinavalvonnalla’ viranomaisten 
toimintaa tai toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät tuotteet vaaranna 
terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten 
etujen suojeluun liittyviä seikkoja ja että 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on siinä 
asetettujen vaatimusten mukaisia;

(11) ’markkinavalvonnalla’ viranomaisten 
toimintaa tai toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät joko verkossa tai 
sen ulkopuolella saatavilla olevat tuotteet 
vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita 
yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja 
ja että unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat
siinä asetettujen vaatimusten mukaisia;

Or. en

Tarkistus 52
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu 
markkinavalvonnan toteuttamisesta 

(12) ’markkinavalvontaviranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu 
markkinavalvonnan toteuttamisesta joko 
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kyseisen valtion alueella; verkossa tai sen ulkopuolella kyseisen 
valtion alueella;

Or. en

Tarkistus 53
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun, 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun 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. fr

Tarkistus 54
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen sekä muihin 
yleisiin etuihin kohtuuden ja 
hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa tuotteen 
käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

Or. en

Tarkistus 55
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(13) ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ 
tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti 
henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
yleensä, mukaan lukien 
valmistusprosessiin osallistuvat henkilöt, 
työterveyteen ja -turvallisuuteen,
työntekijöiden oikeuksiin Kansainvälisen 
työjärjestö ILOn perusyleissopimuksien 
noudattamatta jättämisen seurauksena, 
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja 
yleiseen turvallisuuteen, myös siinä 
valtiossa, jossa tuote valmistettiin ja/tai 
sitä jalostettiin, 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

Tarkistus 56
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’sääntelyriskin aiheuttavalla 
tuotteella’ tuotetta, joka ei ole unionin 
sovellettavan lainsäädännön mukainen;

Or. en

Tarkistus 57
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(18) ’unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ unionin 
lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 
ehtoja, joita sovelletaan tuotteiden 
asettamiseen saataville markkinoilla, sekä 
verkossa että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 58
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Muutoksella on tarkoitus tarkentaa ja vahvistaa komission ehdotuksen sisältämää aikomusta.

Tarkistus 59
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on valvottava 
markkinavalvontatoimien ja 
ulkorajatarkastusten täytäntöönpanoa ja 
raportoitava kyseisistä toimista ja 
tarkastuksista vuosittain komissiolle. 
Raportoituihin tietoihin on sisällytettävä 
tilastot toteutetuista tarkastuksista sekä 
selvitys siitä, miten tarkastukset ja 
riskinarvioinnit toteutettiin, ja saatavilla 
olevista varoista. Kaikkien jäsenvaltioiden 
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on toimitettava nämä tiedot. Jäsenvaltiot 
voivat laatia yhteenvedon yleisön saataville 
tarkoitetuista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 61
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Markkinavalvontaviranomaisille on 
annettava riittävä toimivalta sekä riittävät 
resurssit ja välineet, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti. Jäsenvaltiot 
tiedottavat komissiolle vuosittain 
markkinavalvontaviranomaisille 
myönnetyistä varoista. Tähän perustuen 
komissio arvioi varojen myöntämisen 
asianmukaisuutta ja esittää jäsenvaltioille 
suosituksia riittämättömien varojen 
johdosta.

Or. en

Tarkistus 62
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Markkinavalvontaviranomaiset 
sitoutuvat nopeuttamaan 
tullivalvontajärjestelmien 
yhdenmukaistamista kansallisten 
viranomaisten tuella.

Or. it
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Perustelu

Tullimenettelyjen yhdenmukaistaminen helpottaisi tuontitarkastuksia etenkin sellaisten 
tuotteiden kohdalla, joihin sisältyy suuria alkuperään tai aineosiin liittyviä riskejä.

Tarkistus 63
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Markkinavalvontaviranomaisten on 
osallistuttava täysimääräisesti 
tullivalvontajärjestelmien 
yhdenmukaistamisen nopeuttamiseen 
yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 64
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos esiin tulee tunnettu tai kehittymässä 
oleva 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
riski, markkinavalvontaviranomaisten on 
varoitettava kohtuullisen ajan kuluessa 
alueillaan olevia käyttäjiä tuotteista, joiden 
viranomaiset ovat havainneet aiheuttavan 
riskin.

Or. en
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Tarkistus 65
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on tehtävä talouden toimijoiden 
kanssa yhteistyötä, jotta ehkäistäisiin tai 
pienennettäisiin kyseisten toimijoiden 
markkinoille saataville asettamista 
tuotteista aiheutuvia riskejä. Tätä varten 
niiden on kannustettava ja edistettävä 
talouden toimijoiden vapaaehtoisia 
toimia, joihin tarvittaessa sisältyy 
käytännesääntöjen kehittäminen ja 
noudattaminen.

Niiden on tehtävä talouden toimijoiden ja 
ammattiyhdistyksien kanssa yhteistyötä, 
jotta ehkäistäisiin tai pienennettäisiin 
kyseisten talouden toimijoiden 
markkinoille saataville asettamista 
tuotteista aiheutuvia riskejä ja kehitetään 
suuntaviivoja, jotka koskevat 
käytännesääntöjä ja niiden
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 66
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 67
Cristiana Muscardini
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden yleiset velvoitteet Valmistajien ja maahantuojien yleiset 
velvoitteet

Or. en

Tarkistus 68
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että niiden tuotteet 
saatetaan markkinoille ja hyväksytään 
noudattaen EU:n lainsäädännössä 
asetettuja vaatimuksia, kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan ja ovat 
turvallisia käyttää.
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Or. en

Tarkistus 70
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden valmistajien ja 
maahantuojien on nimettävä yksi 
unioniin sijoittautunut edustaja 
markkinavalvonnan toteuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 71
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Valmistajien ja maahantuojien on 
ilmoitettava nimensä, rekisteröity 
kauppanimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä unionin alueella 
sijaitseva osoite, josta niihin saa yhteyden, 
markkinoille saatetussa tuotteessa tai sen 
ohessa.

Or. en

Tarkistus 72
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden on toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille kaikki 
tarpeelliset tiedot, mukaan lukien tiedot, 
joiden avulla tuote voidaan yksilöidä 
tarkasti ja jotka helpottavat tuotteen 
jäljittämistä.

2. Valmistajien ja maahantuojien on 
toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille kaikki 
tarpeelliset tiedot, mukaan lukien tiedot, 
joiden avulla tuote voidaan yksilöidä 
tarkasti ja jotka helpottavat tuotteen 
jäljittämistä.

Or. en

Tarkistus 73
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden valmistajien on 
nimettävä yksi unioniin sijoittautunut 
valtuutettu edustaja markkinavalvonnan 
toteuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 74
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Maahantuojilla on EU:n ulkopuolelle 
sijoittautuneen valmistajan lupa toimia 
valmistajan valtuutettuna edustajana 
markkinavalvonnan toteuttamiseen 
liittyvissä tarkoituksissa.

Or. en
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Tarkistus 75
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka eivät 
kuulu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan, 
markkinavalvontaviranomaiset ottavat 
asianmukaisesti huomioon pöytäkirjat, 
tarkistuslistat ja muut asiaankuuluvat 
asiakirjat, joita talouden toimijat ovat 
antaneet tuotteiden riskinarvioinnin 
yhteydessä kulutustavaroiden 
turvallisuudesta annetun direktiivin (…) 
nojalla.

Or. en

Perustelu

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU,  it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

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

Tarkistus 76
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)



AM\941289FI.doc 31/40 PE514.716v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
lisätty luvatta tavaramerkki, joka on 
samanlainen tai vastaava kuin tuotteessa 
käytetty rekisteröity tavaramerkki eikä 
siten takaa tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. en

Tarkistus 77
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijan on varmistettava, että se 
ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin kaikkia niitä 
asianomaisia tuotteita koskeviin korjaaviin 
toimiin, jotka se on asettanut saataville 
markkinoilla eri puolilla unionia.

Talouden toimijan on 
huolellisuusvelvollisuutta noudattaen 
varmistettava, että se ryhtyy kaikkiin 
tarpeellisiin kaikkia niitä asianomaisia 
tuotteita koskeviin korjaaviin toimiin, jotka 
se on asettanut saataville markkinoilla eri 
puolilla unionia.

Or. en

Tarkistus 78
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset eivät 
pysty varmuudella yksilöimään talouden 
toimijaa tai jos talouden toimija ei ole 
ryhtynyt 9 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
korjaaviin toimiin tietyssä määräajassa, 
markkinavalvontaviranomaisten on 

1. Jos markkinavalvontaviranomaiset eivät 
pysty varmuudella yksilöimään talouden 
toimijaa tai jos talouden toimija ei ole 
noudattanut huolellisuusvelvollisuutta tai 
ryhtynyt 9 artiklan 3 kohdan mukaisiin 
korjaaviin toimiin tietyssä määräajassa, 
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ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
käsittelemiseksi.

markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tuotteen aiheuttaman riskin 
käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 79
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinarvioinnin on perustuttava saatavilla 
olevaan tieteelliseen ja tekniseen näyttöön.

Riskinarvioinnin on perustuttava saatavilla 
olevaan tieteelliseen ja tekniseen näyttöön 
ja, kun on syytä epäillä, että on olemassa
riski haitan aiheuttamisesta 
kansanterveydelle huolimatta siitä, että 
tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen 
asiasta, on sovellettava ennalta 
varautumisen periaatetta.

Or. en

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate on sisällytetty yksiselitteisesti markkinavalvonnasta ja 
kulutustavaroiden turvallisuudesta annettuun nykyiseen lainsäädäntöön; tästä syystä se olisi 
säilytettävä yksiselitteisenä viittauksena tulevassa sääntelyssä, erityisesti kun otetaan 
huomioon nykyinen ja tuleva suuntaus, joka liittyy EU:hun suuntautuvan tuonnin 
kasvamiseen, ja yhdenmukaistamattomien tuotteiden suuri määrä.

Tarkistus 80
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kaikki ILOn yleissopimukset, jotka 
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tuotteen valmistamiseen ja/tai 
jalostamiseen osallistuneet valtiot ovat 
allekirjoittaneet ja ratifioineet.

Or. en

Tarkistus 81
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka eivät 
kuulu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan, ulkorajatarkastuksista 
vastaavat viranomaiset ottavat 
asianmukaisesti huomioon pöytäkirjat, 
tarkistuslistat ja muut asiaankuuluvat 
asiakirjat, joita talouden toimijat ovat 
antaneet tuotteiden riskinarvioinnin 
yhteydessä kulutustavaroiden 
turvallisuudesta annetun direktiivin (EU) 
N:o (…) nojalla ja jotka 
markkinavalvontaviranomaisten on 
asetettava ulkorajatarkastuksista 
vastaavien viranomaisten saataville, jotta 
ne voivat arvioida tuotteisiin liittyviä 
riskejä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen parantaa markkinavalvontaviranomaisten ja ulkorajatarkastuksista vastaavien 
viranomaisten välistä viestintää ja yhteistyötä, erityisesti sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka 
eivät kuulu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön, EU:n normien tai asianmukaisen 
kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan ja joiden tapauksessa on vaikeampi toteuttaa 
turvallisuustarkastuksia. Tämä on tarpeen tuonnin kasvamiseen liittyvässä nykyisessä ja 
tulevassa asiayhteydessä.
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Tarkistus 82
Cristiana Muscardini

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuotteeseen tai sen pakkaukseen on 
lisätty luvatta tavaramerkki, joka on 
samanlainen tai vastaava kuin tuotteessa 
käytetty rekisteröity tavaramerkki eikä 
siten takaa tuotteen aitoutta tai 
alkuperää;

Or. en

Tarkistus 83
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komission olisi varmistettava, että 
tuotteiden tarkastamisesta ulkorajoilla 
vastaavat viranomaiset toteuttavat 
tarkastuksia yhtenevästi kaikkialla 
EU:ssa. Komission olisi myös arvioitava, 
onko viranomaisten käytössä tarvittavia 
varoja, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä 
tehokkaasti. Tässä tarkoituksessa 
jäsenvaltioiden olisi esitettävä komissiolle 
vuosittain kertomus, jossa selvitetään, 
miten kansalliset viranomaiset ovat 
suorittaneet tarkastuksia ja 
riskinarviointeja, raportoidaan 
käytettävissä olevista varoista ja esitetään 
tilastot toteutetuista tarkastuksista. 
Tämän raportointimekanismin perusteella 
komissio voi esittää jäsenvaltioille 
suosituksia merkittävien poikkeavuuksien 
tai puutteiden ilmetessä.
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Or. en

Tarkistus 84
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Markkinavalvontaohjelmia koskevissa ja 
kaikissa joko alkuperään tai aineosiin 
liittyvän riskin aiheuttaviin tuotteisiin 
liittyvissä kysymyksissä on varmistettava 
tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten ja kunkin 
jäsenvaltion eri viranomaisten kesken sekä 
markkinavalvontaviranomaisten, 
komission ja asiaan liittyvien unionin 
virastojen välillä. Jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että nämä menettelyt ovat 
täysin johdonmukaisia unionin 
ulkorajojen hallinnan kanssa.

Or. it

Perustelu

Viranomaisten ja tulliviranomaisten välinen yhteistyö on keskeistä, jotta voidaan taata 
asianmukaiset tuontitarkastusmenettelyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella.

Tarkistus 86
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Markkinavalvontaohjelmia koskevissa ja 
kaikissa riskin aiheuttaviin tuotteisiin 
liittyvissä kysymyksissä on varmistettava 
tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten ja kunkin 
jäsenvaltion eri viranomaisten kesken sekä 
markkinavalvontaviranomaisten, 
komission ja asiaan liittyvien unionin 
virastojen välillä, pyrkien myös 
varmistamaan täysimääräisen 
yhdenmukaisuuden EU:n ulkorajojen 
valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 87
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 1. Markkinavalvontaviranomaiset tekevät 
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tehdä yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, myös 
RAPEX-järjestelmään 19 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.

tarvittaessa yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, myös 
RAPEX-järjestelmään 19 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.

Or. it

Perustelu

Valvontaviranomaisten välinen yhteistyö on välttämättä markkinoiden turvallisuuden 
takaamiseksi, ja siihen on kannustettava tarpeen mukaan pakollisena käytäntönä.

Tarkistus 88
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
tehdä yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, myös 
RAPEX-järjestelmään 19 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.

1. Kun asianomaisten 
markkinavalvontaviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
vaihtaakseen tietoja ja teknistä tukea, 
edistääkseen ja helpottaakseen pääsyä 
unionin tietojenvaihtojärjestelmiin, myös 
RAPEX-järjestelmään 19 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, sekä edistääkseen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
markkinavalvontaan liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 89
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevat 
säännöt, joissa määrätään velvoitteita 
talouden toimijoille, ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita 
koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännösten rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joissa 
määrätään velvoitteista talouden toimijoille 
siinä tapauksessa, että kyseisessä 
lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. 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.

Jäsenvaltiot määrittävät tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joissa 
määrätään velvoitteita talouden toimijoille, 
ja tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännösten rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joissa 
määrätään velvoitteista talouden toimijoille 
siinä tapauksessa, että kyseisessä 
lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. 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.

Or. en

Tarkistus 90
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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rikosoikeudellisia.

Or. en

Tarkistus 91
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa seuraamuksien 
vähimmäismäärät sekä edellytykset, 
joiden mukaan niitä peritään, mukaan 
lukien pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
koskevat säännökset.

Or. en

Tarkistus 92
George Sabin Cutaş

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusmaksut osoitetaan kyseisissä 
jäsenvaltioissa toteutettavia 
markkinavalvontatoimia varten.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvonnan toteuttamiseksi tarvittavien varojen puute on synnyttänyt eroavuuksia 
kaupankäynnin alalla, mitä epäluotettavat elinkeinonharjoittajat hyödyntävät valitsemalla 
tarkoituksellisesti paikat, joissa ne pääsevät sisämarkkinoille ja joissa markkinavalvonta on 
vähäisintä ja seuraamukset lievimpiä. On syytä varmistaa, että markkinavalvonnan 
toteuttamiseksi taataan riittävät varat aiheuttamatta suhteetonta rasitusta markkinavalvonnan 
täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden kansalliselle talousarviolle.
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Tarkistus 93
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisia rikkomustyyppejä, joista 
seuraamus voidaan määrätä, ovat ainakin 
seuraavat:
(a) riskin aiheuttavat tuotteet 9 artiklan 
2 kohdan nojalla d luetelmakohtaan asti 
tai tuotteet, jotka eivät täytä 13 artiklan 
2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja perusteita
(b) väärien tietojen antaminen 
takaisinkutsumenettelyyn johtavan 
hyväksyntämenettelyn kuluessa
(c) tyyppihyväksynnän testitulosten 
väärentäminen
(d) kieltäytyminen tietojen saataville 
antamisesta.

Or. en


