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LYHYET PERUSTELUT

Turvallisten, laillisten ja väärentämättömien kulutustavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja sisämarkkinoiden toiminnan olennainen kulmakivi. 
Sen avulla voidaan palauttaa niiden kuluttajien luottamus, joilla ei toistaiseksi ole oikeutta 
saada tietää hankkimiensa tuotteiden alkuperää Euroopan unionin lainsäädännöllisen puutteen 
vuoksi.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää muiden kuin elintarvikkeisiin luettavien 
kulutustavaroiden sääntelyjärjestelmää niin, että otetaan huomioon sellaisten talouden 
toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuudet, jotka edellyttävät sääntöjen ja 
tarkastusten sekä nykyisten säännösten tulkinnan ja soveltamisen yhdenmukaistamista. 
Yhdenmukaistamisen puute ilmenee markkinoiden valvonnan tehokkuuden heikentymisenä, 
mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia eurooppalaisille yrityksille.

Asetuksen teksti on kunnianhimoinen. Se sisältää useita velvollisuuksia tuottajille, 
maahantuojille ja jakelijoille sen varmistamiseksi, että tarpeelliset tiedot ovat aina hyvin 
kuluttajien nähtävissä. Mainittujen velvollisuuksien soveltamiseen liittyy kuitenkin vielä 
joitakin kysymyksiä.

Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että asetusehdotuksessa rajataan selkeästi soveltamisala, 
joka koskee muihin kuin elintarvikkeisiin luettavia valmistettuja kulutustavaroita, joihin 
liittyvää turvallisuutta sovelletaan horisontaalisesti. Valmistelija pitää välttämättömänä 
tuotteen jäljitettävyysvaatimusta, jotta voidaan välttää tai rajoittaa laittomia ja epäterveitä 
kaupan käytäntöjä. Koko toimitusketjun valvontaan sisältyvällä vaatimuksella vastataan 
markkinoiden tarpeisiin, ja sitä sovelletaan jo monissa eurooppalaisissa yrityksissä.

Tuotteiden alkuperän pakollisella merkitsemisellä lisätään ja korostetaan jäljitettävyyden 
perusvaatimuksia, sillä siten autetaan valvontaviranomaisia tuotteen valmistuspaikan 
jäljittämisessä ja helpotetaan yhteydenpitoa alkuperämaan viranomaisiin tuotteiden 
turvallisuutta koskevan kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa. Tieto tuotteen 
valmistusmaista ei todellakaan ole kuluttajia harhaanjohtava tekijä vaan pikemminkin 
välttämätön elementti, jotta voidaan selvittää sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja tuotannollisiin 
vaatimuksiin liittyvä tuotteen kestävyys sekä sen laatu ja turvallisuus. Valinta on vapaa, kun 
kuluttajan tiedossa on kaikki tietoiseen ostopäätökseen tarvittavat muuttujat. Näin onkin jo 
monissa EU:n kauppakumppanimaissa ja kilpailijamaissa, joissa on sovellettu jo 1920-luvulta 
lähtien tiukempia alkuperäsääntöjä, jotka koskevat kaikkia tällaisiin maihin tuotavia, myös 
Euroopassa valmistettuja, tavaroita. Mainittuja maita ovat muun muassa Yhdysvallat, 
Meksiko, Kanada ja Japani. 
Tieto merkitsee turvallisuutta, ja tiedon turvallisuus on tärkeää niin kuluttajien terveyden kuin 
Euroopan teollisen kehityksen kannalta.

Valmistelija pitää kuitenkin arveluttavana asetustekstissä esitettyä vaaran luonnetta: edelleen 
on epäselvää, koskisivatko jäljitettävyysvaatimukset syrjimättömästi kaikkia 
yhdenmukaistamattomia tuotteita vai pitäisikö suhteellisuuden varmistamiseksi olla 
soveltamatta vaatimuksia tuotteisiin, joihin liittyvä riski on hyvin vähäinen tai jotka kuuluvat 
jo muiden direktiivien ja asetusten soveltamisalaan. 
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Lainsäädännön yksinkertaistamisen yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista laajentaa tämän 
asetuksen alaa koskemaan kaikkia yhdenmukaistamattomia tuotteita elintarvikealaa lukuun 
ottamatta.

Valmistelija katsoo myös, että olisi entisestään selkeytettävä ja täsmennettävä niitä tapoja, 
tiukkuutta ja täsmällisyyttä, joiden mukaan jäsenvaltiot soveltavat oikeutta säätää 
seuraamuksia asetuksen rikkomisesta. Näin ollen olisi määritettävä seuraamusten vähimmäis-
ja enimmäistasot sekä täytäntöönpanoajat sen varmistamiseksi, että turvallisuusmääräyksiä 
noudattamattomia toimijoita koskevat samat seuraamukset riippumatta jäsenvaltiosta, jossa ne 
toimivat. Lisäksi olisi tarkistettava suhteellisuusperiaatetta ja perustettava se olettamukselle, 
että seuraamus on suhteellinen Euroopassa myydyn tuotteen määrään ja rahalliseen arvoon 
nähden.

Euroopan unionin alueen rajat ovat avoimet, eikä alueella voi olla käytössä liian erilaisia 
säännöksiä samasta kaupan alan rikoksesta rankaisemiseksi, kun otetaan huomioon, että 
unionilla on lähes yksinomainen toimivalta mainitulla alalla.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 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 

(20) Tuotteen tunnistamisen, alkuperän 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 
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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.

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

Perustelu

Tuotteiden alkuperän tunnistaminen on yksi jäljitettävyyteen liittyvistä vaatimuksista, joiden 
tarkoituksena on antaa tietoja joko kuluttajille tai toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
siinä tapauksessa, kun tuote ei vastaa asetuksen perustana olevia turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus 2

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 

(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, antaa 
kuluttajille mahdollisuus löytää 
alkuperämaan sosiaalisia standardeja 
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varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä,
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

sekä ympäristö- ja turvallisuusstandardeja 
noudattavia tuotteita ja suojella heitä 
väärennetyiltä tai laittomilta tuotteilta. 
Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta ja 
väärennösten torjuntaa koskevan kahden-
tai monenvälisen yhteistyön puitteissa 
asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi, kuten jo tapahtuukin 
monissa maissa, jotka ovat kaupan alalla 
kumppaneitamme ja kilpailijoitamme. 
Niissä on noudatettu tiukkoja sääntöjä jo 
1920-luvulta lähtien, ja ne ovat pakollisia 
kaikkien, myös Euroopassa valmistettujen 
näihin maihin tuotujen, tavaroiden 
kohdalla. Näitä maita ovat esimerkiksi 
Yhdysvallat, Meksiko, Kanada ja Japani.

Or. it

Perustelu

Alkuperämerkintä on tuotteiden turvallisuuden ehdoton edellytys, ja se koskee toimivaltaisia 
kansallisia viranomaisia silloin, kun halutaan selvittää tuotteen valmistuspaikan osoite, mutta 
sen lisäksi se liittyy myös kuluttajien turvallisuuteen, sillä merkinnän avulla kuluttajille 
annetaan tietoa ja heitä voidaan suojella niin, että he voivat tehdä tietoisia valintoja tuotteita 
ostaessaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Eri jäsenvaltioiden välillä yhdenmukaistamattomien tai ainakin sellaisten seuraamusten 
soveltaminen, jotka noudattavat Euroopan laajuisesti vahvistettuja vähimmäis- ja 
enimmäisvaatimuksia, ei ratkaisisi ongelmaa, vaan päinvastoin se edistäisi tuontia ja jakelua 
maihin, joissa seuraamusten summat ovat vähäiset muihin maihin verrattuna.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 5

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 

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteessa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli ja 
tuote toimitetaan kuluttajalle tai 
käyttäjälle pakattuna tavanomaiseen 
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tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. pakkaukseensa, että vaadittu tieto voidaan 
esittää pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on suojella kuluttajia takaamalla, että alkuperämerkintä esitetään 
pakkauksessa, mikäli sitä ei ole mahdollista esittää itse tuotteessa.

Tarkistus 6

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

Perustelu

On tarpeen mainita alkuperämerkintää koskevat soveltamissäännöt ja antaa 
tavarantoimittajille mahdollisuus valita omien kuluttajien kannalta asianmukainen ja 
ymmärrettävä kieli.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

On tärkeää taata alkuperämerkinnän aitous ja käsittelemättömyys kuluttajien tiedonsaannin 
ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

Tarkistus 8

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 varmistettava ennen 
tuotteen markkinoille saattamista, että tuote 
on 4 artiklassa säädetyn yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukainen, että 
valmistaja on noudattanut 8 artiklan 4, 6 ja 
7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja että 
tuotteen mukana toimitettavat tekniset 
asiakirjat todistavat tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden suhteessa 
siihen liittyviin mahdollisiin vaaroihin.

Or. it
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Perustelu

Maahantuojilla on suurin vastuu tuotteen saattamisesta unionin markkinoille. Näin ollen on 
tärkeää, että he takaavat, että tuote on asetuksessa lueteltujen turvallisuusvaatimusten 
mukainen, ja toimittavat asianmukaiset tekniset asiakirjat, joissa huomioidaan 
alkuperämaassa jo toteutetut tai valmistajan itsensä toteuttamat riskinarvioinnit.

Tarkistus 9

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 komission 
ehdottamien yhteisten vähimmäistasojen 
perusteella ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle 3 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen 
soveltamispäivästä, ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin. Säädetyt seuraamukset 
voidaan suhteuttaa markkinoille 
saatettujen tuotteiden arvoon ja määrään.

Or. it

Perustelu

Komission on varmistettava, että jäsenvaltioiden seuraamusjärjestelmien kesken vallitsee 
ainakin yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, jotta niiden väliset erot eivät johda siihen, että 
kolmansien maiden viejät, jälleenmyyjät ja valmistajat suosivat tiettyjä unionin tuontipaikkoja 
toisiin nähden.


