
AD\1003294FI.doc PE514.880v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2013/0049(COD)

2.10.2013

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden 
turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 
2001/95/EY kumoamisesta
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

Valmistelija: Patrizia Toia



PE514.880v02-00 2/36 AD\1003294FI.doc

FI

PA_Legam

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 26 ja 114 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 
tuotteisiin, jotka on suunniteltu 
ammattihenkilöille mutta jotka ovat 
siirtyneet sittemmin kuluttajamarkkinoille 
ja joita myydään tavallisille kuluttajille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluvien kulutustavaroiden osalta
asetuksen eri osien soveltamisala olisi 

(8) Tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
kulutustavaroiden osalta sen soveltamisala 
olisi rajattava selvästi erilleen unionin 
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rajattava selvästi erilleen unionin 
alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Yleistä 
tuoteturvallisuusvaatimusta ja siihen 
liittyviä säännöksiä olisi sovellettava 
kaikkiin kulutustavaroihin; sitä vastoin 
talouden toimijoille asetettuja 
velvollisuuksia ei tulisi soveltaa silloin, 
kun vastaavista velvollisuuksista on jo 
säädetty esimerkiksi leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevassa unionin
alakohtaisessa 
yhdenmukaistamislainsäädännössä.

alakohtaisesta 
yhdenmukaistamislainsäädännöstä. Tätä 
asetusta ei siten tulisi soveltaa tuotteisiin, 
joihin sovelletaan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä,
esimerkiksi kosmetiikkaa, leluja, 
elektroniikkalaitteita tai rakennusalan 
tuotteita koskevaa unionin lainsäädäntöä.

(Katso 2, 5 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän asetuksen ja alakohtaisen 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
talouden toimijoille asetettujen 
velvollisuuksien osalta valmistajia, 
valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja 
jakelijoita koskevien säännösten olisi 
perustuttava tuotteiden kaupan pitämisen 
yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY 
vahvistettuihin viitesäännöksiin.

(9) Tämän asetuksen ja alakohtaisen 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
talouden toimijoille asetettujen 
velvollisuuksien osalta valmistajia, 
valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja 
jakelijoita koskevien säännösten olisi 
perustuttava tuotteiden kaupan pitämisen 
yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY 
vahvistettuihin viitesäännöksiin.
Yhdenmukaistamislainsäädännöllä ei 
kuitenkaan saisi asettaa tarpeettomia 
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hallinnollisia rasitteita yrityksille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti.

(10) Asetuksen soveltamisalaa ei saisi 
rajoittaa johonkin tiettyyn 
kulutustavaroiden myyntitapaan; sen olisi 
näin ollen katettava myös etämyynti, kuten 
sähköinen verkkomyynti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tätä asetusta olisi sovellettava 
käytettyihin tuotteisiin, jotka saatetaan 
uudestaan toimitusketjuun liiketoiminnan 
yhteydessä; poikkeuksena tästä ovat 
sellaiset käytetyt tuotteet, kuten 
antiikkitavarat, joiden kuluttaja ei voi 
kohtuudella olettaa täyttävän uusimpia 
turvallisuusstandardeja.

(11) Tätä asetusta olisi sovellettava 
käytettyihin tuotteisiin, jotka saatetaan 
uudestaan toimitusketjuun liiketoiminnan 
yhteydessä. Sitä ei pitäisi soveltaa 
sellaisiin käytettyihin tuotteisiin, joiden 
kuluttaja ei voi kohtuudella olettaa 
täyttävän uusimpia turvallisuusstandardeja
tai jotka ovat seurausta 
yksityishenkilöiden välillä tehdyistä 
liiketoimista.

Perustelu

Yksityishenkilöiden välillä tehdyt yksityiset liiketoimet, esimerkiksi myyjäiset, olisi selvästi 
jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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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 ja ulkoasu sekä se, 
mitkä kuluttajaryhmät tuotteita
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa
todennäköisesti käyttävät, ja huomioitava 
näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius. Kun arvioidaan muita alttiimmille 
kuluttajille aiheutuvia riskejä, on 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
käyttötarkoituksiin, joita valmistaja on 
tarkoittanut ja jotka valmistaja on 
kuvannut sellaisiksi tuotteen 
käyttöohjeissa, sekä vastuuseen ja 
valvonta- tai koulutusvelvollisuuksiin, 
jotka kuuluvat perheenjäsenille, 
palveluntarjoajille tai työnantajille.

(Katso 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan esitetty tarkistus.)

Perustelu

Muita alttiimman kuluttajan käsite kattaa laajan kirjon tilanteita, jotka ovat normaalien 
vastuuta koskevien edellytysten ulkopuolella. Muita alttiimmille kuluttajille aiheutuvia riskejä 
olisikin arvioitava sen mukaan, kuinka todennäköisesti he käyttävät tuotetta kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa.

Tarkistus 8

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,

(13) Tuotteiden turvallisuutta arvioitaessa 
huomioon olisi otettava kaikki 
asiaankuuluvat näkökohdat, etenkin 
tuotteiden ominaisuudet, materiaalit ja
osat ja tuotteen ja sen pakkauksen
ulkoasu sekä se, mitkä kuluttajaryhmät 
tuotteita todennäköisesti käyttävät, ja 
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ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

huomioitava näiden ryhmien, kuten lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten, erityinen 
alttius.

Tarkistus 9

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

Perustelu

Tuotteen koostumus (lähtöaine tai ainesosa, raaka-aine) on tärkeä tekijä tuotteen 
turvallisuutta arvioitaessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuotteen, joka on
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojeluun tähtäävän unionin alakohtaisen 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen, olisi katsottava olevan 
turvallinen tämän asetuksen mukaisesti.

(14) Jotta vältetään turvallisuusvaatimusten 
päällekkäisyys ja ristiriidat unionin muun 
lainsäädännön kanssa, tuote, johon 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun tähtäävää unionin
alakohtaista 
yhdenmukaistamislainsäädäntöä, olisi
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(Katso 5 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)
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Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jotta suosittaisiin turvallisten 
tuotteiden markkinoille saattamista, 
talouden toimijat, erityisesti pk-yritykset, 
voivat vastata tässä asetuksessa 
asetettuihin velvoitteisiin perustamalla 
yritysryhmittymiä, joiden tavoitteena on 
sekä varmistaa tuoteturvallisuuden 
vaatimusten noudattaminen tehokkuutta 
ja laatua heikentämättä että vähentää 
yksittäisten yritysten kustannuksia ja 
hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 12

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 

(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 valmistajien
jäljitettävyyden avulla voidaan varmistaa, 



PE514.880v02-00 8/36 AD\1003294FI.doc

FI

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.

että kuluttajat ja talouden toimijat saavat 
asianmukaista tietoa tuotteista, jotka eivät 
ole turvallisia. 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.

Perustelu

Kuluttajien yksityisyyden suojelemiseksi olisi varmistettava, että tuotteiden jäljitettävyys 
koskee pelkästään valmistajaa ja sellaisia tapahtumia, joissa tuotteiden palauttaminen olisi 
tarpeen.

Tarkistus 13

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 

(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 
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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.

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, 
tai 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.

(Katso 8 ja 10 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Jos EU:n ulkopuolisten valmistajien nimi ja osoite on ilmoitettava maahantuodussa 
tuotteessa, nämä tiedot tulisivat siten maahantuojan kilpailijoiden ja yritysasiakkaiden 
saataville, jolloin ne voisivat sivuuttaa tämän maahantuojan tulevaisuudessa ja hankkia 
tavarat suoraan EU:n ulkopuoliselta valmistajalta. Tämä rajoittaisi pk-yritysten 
maahantuontia ja vääristäisi huomattavasti kilpailua. Siksi ehdotetaan näiden tietojen 
sisällyttämistä teknisiin asiakirjoihin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Nykyisten jäljitettävyyttä ja 
tunnistamista koskevien järjestelmien ja 
menettelyjen noudattamista olisi 
valvottava tehokkaasti ja niitä olisi 
parannettava. Tältä osin on arvioitava 
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nykyisten teknologioiden käyttöä, jotta 
voidaan varmistaa niiden parempi 
toimivuus ja vähentää taloudellisiin 
toimijoihin kohdistuvia rasitteita. Yksi 
tämän asetuksen tavoitteista on parantaa 
jatkuvasti taloudellisiin toimijoihin ja 
tuotteisiin kohdistuvia jäljitettävyyttä 
koskevia järjestelmiä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
menettelyistä, joita sovelletaan tätä asetusta 
tukevien eurooppalaisten standardien 
pyytämiseen ja standardeja koskevien 
virallisten vastalauseiden esittämiseen, ja 
ne olisi yhdenmukaistettava asetuksen
(EU) N:o 1025/2012 kanssa.
Eurooppalaisten standardointikysymysten 
yleisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisia standardeja 
koskevat pyynnöt tai niitä koskevat 
vastalauseet olisi saatettava edellä 
mainitussa asetuksessa perustetun 
komitean käsiteltäväksi sen jälkeen, kun on 
asianmukaisesti kuultu kulutustavaroiden 
turvallisuuden asiantuntijoita 
jäsenvaltioissa.

(24) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
menettelyistä, joita sovelletaan tätä asetusta 
tukevien eurooppalaisten standardien 
pyytämiseen ja standardeja koskevien 
virallisten vastalauseiden esittämiseen, ja 
ne olisi yhdenmukaistettava asetuksen
(EU) N:o 1025/2012 kanssa.
Eurooppalaisten standardointikysymysten 
yleisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi eurooppalaisia standardeja 
koskevat pyynnöt tai niitä koskevat 
vastalauseet olisi saatettava edellä 
mainitussa asetuksessa perustetun 
komitean käsiteltäväksi sen jälkeen, kun on 
asianmukaisesti kuultu kulutustavaroiden 
turvallisuuden asiantuntijoita 
jäsenvaltioissa ja asianomaisia 
sidosryhmiä.

(Katso 16 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.)

Perustelu

Komission olisi tarpeen mukaan otettava huomioon sidosryhmien näkemykset määrittäessään 
eurooppalaisten turvallisuusstandardien sisältöä, jotta standardit olisivat asianmukaisia, 
oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Tarkistus 16
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin 
kyseessä on vapauttaminen 
velvollisuudesta ilmoittaa riskin 
aiheuttavista tuotteista 
markkinavalvontaviranomaisille, 
jäljitysjärjestelmään liittyvän tietovälineen 
tyyppi ja sen sijainti tuotteessa, 
eurooppalaisille 
standardointiorganisaatioille toimitetut 
standardointipyynnöt sekä eurooppalaisiin 
standardeihin kohdistuvat virallisia 
vastalauseita koskevat päätökset. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(27) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin 
kyseessä on vapauttaminen 
velvollisuudesta ilmoittaa riskin 
aiheuttavista tuotteista 
markkinavalvontaviranomaisille, 
jäljitysjärjestelmään liittyvän tietovälineen 
tyyppi ja sen sijainti tuotteessa ja
eurooppalaisiin standardeihin kohdistuvat 
virallisia vastalauseita koskevat päätökset.
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(Katso 16 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.)

Perustelu

Olisi katsottava, että 4 artiklaan perustuvat uudet kulutustavaroita koskevat eurooppalaiset 
turvallisuusstandardit täydentävät perussäädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä 
osia SEUT:n 290 artiklan mukaisesti. Koska 4 artikla on hyvin yleisluontoinen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi voitava kumota tai torjua komission uudet 
standardointitoimeksiannot. Toimeksianto on syytä hyväksyä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella (b) tuotteet, joita kuluttajat kohtuudella 
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ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi heille tarkoitettukaan;

ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät, vaikkei niitä 
olisi tarkoitettukaan kuluttajille, kun ne 
saatettiin markkinoille;

Perustelu

Tarkistus koskee ennen kaikkea saksankielistä käännöstä, joka on kirjoitettava uudelleen, 
jotta kävisi selväksi, että ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pyritään ennen 
kaikkea varmistamaan, että asetus koskee myös tuotteita, joita kuluttajat kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa todennäköisesti käyttävät. Tässä säännöksen ajatuksena ja 
tarkoituksena ei siis ole antaa säädöksiä tuotteiden asiattomasta käytöstä kuluttajien 
keskuudessa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
jotka asetetaan saataville markkinoilla 
sellaisina, että ne vaativat korjausta tai
kunnostamista ennen käyttöä.

2. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
jotka asetetaan saataville markkinoilla 
sellaisina, että ne vaativat korjausta tai 
kunnostamista ennen käyttöä. Tätä 
asetusta ei sovelleta yksityishenkilöiden 
välisiin liiketoimiin.

Perustelu

Yksityishenkilöiden välillä tehdyt yksityiset liiketoimet, esimerkiksi myyjäiset, olisi selvästi 
jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen II–IV luvun 
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joihin 
sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 

4. Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, 
joihin sovelletaan ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitettuja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
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unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

(Katso 5 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus, huolto-, 
koulutus- ja valvontatarpeet huomioon 
ottaen ei aiheuta riskiä tai aiheuttaa 
tuotteen käyttöön nähden sellaista 
mahdollisimman vähäisen riskin, jota 
voidaan pitää hyväksyttävänä ja joka takaa 
korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

Perustelu

Arvioitaessa tuotteen turvallisuutta on kiinnitettävä riittävää huomiota perheenjäsenille, 
palveluntarjoajille tai työnantajille kuuluvaan vastuuseen ja valvonta- tai 
koulutusvelvoitteisiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus ja 
huoltotarpeet huomioon ottaen ei aiheuta 
riskiä tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäisen 
riskin, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

(1) ’turvallisella tuotteella’ jokaista 
tuotetta, joka tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa tuotteen käyttöikä ja 
tarvittaessa käyttöönotto, asennus, 
huoltotarpeet ja hävittäminen huomioon 
ottaen ei aiheuta riskiä tai aiheuttaa 
tuotteen käyttöön nähden sellaista 
mahdollisimman vähäisen riskin, jota 
voidaan pitää hyväksyttävänä ja joka takaa 
korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta;

Perustelu

Jos kuluttajan täytyy toteuttaa tiettyjä toimia tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa, näiden 
toimien olisi oltava turvallisia.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun 
kuuluvaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai 
maahantuojaa, joka asettaa tuotteen 
saataville markkinoilla;

(7) ’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun 
kuuluvaa vastuunalaista luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä kuin 
valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa 
tuotteen saataville markkinoilla; tähän 
eivät kuulu yksityishenkilöiden väliset 
liiketoimet, joissa ei ole kyse 
yritystoiminnasta;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijat eivät saa saattaa unionin 
markkinoille tai asettaa saataville unionin
markkinoilla muita kuin turvallisia 
tuotteita.

Talouden toimijat eivät saa saattaa unionin 
markkinoille tai asettaa saataville unionin
sisämarkkinoilla muita kuin turvallisia 
tuotteita.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuusolettama Olettama yleisten turvallisuusvaatimusten 
noudattamisesta

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riskien osalta, jotka on 
katettu unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi säädetyillä 
vaatimuksilla, on kyseisten vaatimusten 
mukainen;

Poistetaan.

(Katso 2 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten riskien osalta, joita ei kateta 
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla a alakohdan mukaisesti, vaan
eurooppalaisilla standardeilla, on asiaa 
koskevien eurooppalaisten standardien tai 
niiden osien mukainen, joiden viitetiedot 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä 16 ja 17 artiklan mukaisesti;

(b) sellaisten riskien osalta, jotka katetaan
eurooppalaisilla standardeilla, on asiaa 
koskevien eurooppalaisten standardien tai 
niiden osien mukainen, joiden viitetiedot 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä 16 ja 17 artiklan mukaisesti;

(Katso 2 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta
unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä tai 
sen nojalla a alakohdan mukaisesti 
säädetyillä vaatimuksilla tai b alakohdassa 
tarkoitetuilla eurooppalaisilla standardeilla, 
vaan ne katetaan jäsenvaltion, jossa tuote 
on asetettu saataville markkinoilla, 
lainsäädännössä säädetyillä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla, on 

(c) sellaisten vaarojen osalta, joita ei kateta 
b alakohdassa tarkoitetuilla 
eurooppalaisilla standardeilla tai niiden 
nojalla säädetyillä vaatimuksilla, vaan ne 
katetaan jäsenvaltion, jossa tuote on 
asetettu saataville markkinoilla, 
lainsäädännössä säädetyillä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevilla vaatimuksilla, on 
tällaisten kansallisten vaatimusten 
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tällaisten kansallisten vaatimusten 
mukainen.

mukainen.

(Katso 2 ja 6 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa yhdenmukaistettuihin tuotteisiin, jotta vältetään päällekkäisyydet 
ja turhat säännökset, sillä I luvun keskeisistä kohdista on jo säädetty 
yhdenmukaistamislainsäädännössä. Yhdenmukaistettuihin ja yhdenmukaistamattomiin 
kulutustavaroihin sovellettavan lainsäädännön erottaminen selvästi toisistaan tekisi 
tuotesääntöjen noudattamisen helpommaksi talouden toimijoille ja sen valvomisen 
markkinavalvontaviranomaisille.

Tarkistus 28

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 ja pakkaus sekä kokoamis-
ja mahdolliset asennus-, huolto- ja
hävittämisohjeet;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 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 ja pakkaus sekä 
kokoamis- ja purkamisohjeet ja
mahdolliset asennus- ja huolto-ohjeet;

Perustelu

Tuotteiden olisi oltava turvallisia myös purkamisvaiheessa.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat;

(d) ne kuluttajaryhmät, joille tuotteen 
käyttö voi aiheuttaa riskin, erityisesti muita 
alttiimmat kuluttajat, jotka kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa 
todennäköisesti käyttävät tuotetta;

(Katso johdanto-osan 13 kappaleeseen ja 16 artiklan 2 a kohtaan (uusi) esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Muita alttiimman kuluttajan käsite kattaa laajan kirjon tilanteita, jotka ovat normaalien 
vastuuta koskevien edellytysten ulkopuolella. Siksi muita alttiimmille kuluttajille aiheutuvat 
riskit on arvioitava sen mukaan, kuinka todennäköisesti he kohtuudella ennakoitavissa 
olosuhteissa käyttävät tuotetta. Tämä tarkistus sisältyy myös 16 artiklan 2 a kohtaa (uusi) 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka; Poistetaan.

(Katso 6 artiklan 1, 1 a (uusi) ja 2 kohtaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Siirretty luettelon loppuun. On tärkeää ottaa huomion uusimmat tiedot ja uusin tekniikka, 
mutta sen ei pitäisi olla ensimmäinen huomioon otettava näkökohta. Uusimmat tiedot 
tavallisesti auttavat parantamaan turvallisuutta. Se, että saatavilla on riskiltään vähäisempiä 
tuotteita, ei kuitenkaan ole peruste, jonka mukaan voitaisiin katsoa, että kyseinen tuote ei ole 
turvallinen. Tämä tarkistus sisältyy myös 6 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää.

Poistetaan.

(Katso 6 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitetty tarkistus.)

Perustelu

Tämä peruste vaikuttaa mielivaltaiselta ja se aiheuttaa talouden toimijoille oikeudellista 
epävarmuutta, sillä heidän on määriteltävä, mitä kuluttajien kohtuudella edellyttämä taso 
tarkoittaa kunkin tuotteen kohdalla, eivätkä he voi olla varmoja, tulkitsevatko 
markkinavalvontaviranomaiset käsitettä toisella tavalla. Tämä tarkistus sisältyy myös 
6 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) uusimmat tiedot ja uusin tekniikka.

(Katso 6 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitetty tarkistus.)

Perustelu

Siirretty luettelon loppuun. On tärkeää ottaa huomion uusimmat tiedot ja uusin tekniikka, 
mutta sen ei pitäisi olla ensimmäinen huomioon otettava näkökohta. Uusimmat tiedot 
tavallisesti auttavat parantamaan turvallisuutta. Tuote voidaan kuitenkin katsoa turvalliseksi, 
vaikka markkinoilla olisi saatavilla muita turvallisuusstandardeiltaan vielä 
korkeatasoisempia tuotteita. Tämä tarkistus sisältyy myös 6 artiklan 1 a kohtaa (uusi) 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan taattava, että ne on suunniteltu 

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan – myös etämyynnissä –
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ja valmistettu 4 artiklassa vahvistetun 
yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisesti.

taattava, että ne on suunniteltu ja 
valmistettu 4 artiklassa vahvistetun yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Jos valmistaja ei saata tuotetta 
markkinoille, valmistajan nimi, 
rekisteröity toiminimi tai rekisteröity
tavaramerkki sekä osoite, josta häneen 
saa yhteyden.

Perustelu

Jos EU:n ulkopuolisten valmistajien nimi ja osoite on ilmoitettava maahantuodussa 
tuotteessa, nämä tiedot tulisivat siten maahantuojan kilpailijoiden ja yritysasiakkaiden 
saataville, jolloin ne voisivat sivuuttaa tämän maahantuojan tulevaisuudessa ja hankkia 
tavarat suoraan EU:n ulkopuoliselta valmistajalta. Tämä rajoittaisi pk-yritysten 
maahantuontia ja vääristäisi huomattavasti kilpailua. Siksi ehdotetaan näiden tietojen 
sisällyttämistä teknisiin asiakirjoihin.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on ilmoitettava nimensä,
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta
valmistajaan voidaan saada yhteys, joko 
tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, 
tuotteen pakkauksessa tai tuotteen 
liiteasiakirjassa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 
valmistajaan saa yhteyden.

7. Jos valmistajat saattavat tuotteen 
markkinoille, heidän on ilmoitettava 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta heihin
voidaan saada yhteys, joko tuotteessa tai, 
jos se ei ole mahdollista, tuotteen 
pakkauksessa tai tuotteen liiteasiakirjassa
taikka verkkosivustolla, joka on selvästi 
merkitty tuotteeseen tai tuotteen 
pakkaukseen tai tuotteen 
liiteasiakirjoihin. Osoitteessa on 
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ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 
valmistajaan saa yhteyden.

(Katso 10 artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus.)

Perustelu

Erityisesti pienikokoisten tuotteiden (esimerkiksi sukat) ja tuotteiden, jotka voitaisiin myydä 
erikseen kappaleittain (esimerkiksi golfpallot), tapauksessa ehdotetut velvoitteet aiheuttavat 
suuria lisäkustannuksia, sillä tiedot on annettava erillisillä asiakirjoilla. Lisätietoja tarjoavan 
verkkosivuston sisällyttäminen säädökseen olisi kustannustehokkaampaa ja 
ympäristöystävällisempää.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
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.

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
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.
Turvallisuustietojen avulla kuluttajien on 
voitava arvioida tuotteen riskejä koko 
normaalin tai kohtuudella ennakoitavissa 
olevan käytön aikana, jos riskit eivät ole 
välittömästi ilmeisiä ilman asianmukaista 
varoitusta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että tuotteen Valmistajien on varmistettava, että tuotteen 
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mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä, jota 
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.

mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä tai kielillä tai 
kuvallisena esityksenä, jota 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.

Perustelu

Käännös kaikille EU:n kielille voidaan tehokkaasti korvata joissakin tapauksissa sarjakuvilla 
ja kuvakkeilla. Nämä innovatiiviset ratkaisut ovat hyviä ja houkuttelevia vaihtoehtoja 
tekniselle sanastolle, joita käytetään eräiden tuotteiden ohjeissa.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien, 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, jos se on tarpeen. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

9. Valmistajien, 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 tarpeen mukaan. Mikäli 
tuote ei ole turvallinen, valmistajien on 
lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa ne 
asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti riskistä, 
jonka tuote terveydelle ja turvallisuudelle 
asettaa, sekä toteutetuista korjaavista 
toimista.

(Katso 10 artiklan 7 kohtaan ja 11 artiklan 5 kohtaan esitetyt tarkistukset.)
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Perustelu

Sana “jos” aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, sillä sen voidaan katsoa tarkoittavan, että 
korjaavien toimenpiteiden käyttöön asetetaan lisää ehtoja.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Varoitusten, jotka vaikuttavat 
ratkaisevasti päätökseen tuotteen 
ostamisesta, kuten käyttäjien vähimmäis-
ja enimmäisikää tai vähimmäis- ja 
enimmäispainoa koskevat varoitukset ja 
muut tärkeät varoitukset, on oltava 
kuluttajatuotteen pakkauksessa tai 
muuten selvästi kuluttajan nähtävissä 
ennen tuotteen ostamista, verkko-ostokset 
mukaan lukien.

Perustelu

Kuluttajavalistusta on parannettava erityisesti kun on kyse verkkokaupasta, jolloin kuluttajan 
on vaikea tarkistaa tietyt tiedot tuotteesta tai sen pakkauksesta.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saadaan yhteys, 
joko tuotteessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen liiteasiakirjassa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä peitetä 
valmistajan merkinnöissä antamia tietoja.

3. Maahantuojien on ilmoitettava 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoite, josta 
maahantuojaan voidaan saadaan yhteys, 
joko tuotteessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai 
tuotteen liiteasiakirjassa taikka 
verkkosivustolla, joka on selvästi merkitty 
tuotteeseen tai tuotteen pakkaukseen tai 
tuotteen liiteasiakirjaan. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä peitetä 
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valmistajan merkinnöissä antamia tietoja.

(Katso 8 artiklan 7 kohtaan esitetty tarkistus.)

Perustelu

Erityisesti pienikokoisten tuotteiden (esimerkiksi sukat) ja tuotteiden, jotka voitaisiin myydä 
erikseen kappaleittain (esimerkiksi golfpallot), tapauksessa ehdotetut velvoitteet aiheuttavat 
suuria lisäkustannuksia, sillä tiedot on annettava erillisillä asiakirjoilla. Lisätietoja tarjoavan 
verkkosivuston sisällyttäminen säädökseen olisi kustannustehokkaampaa ja 
ympäristöystävällisempää.

Tarkistus 42

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 kielellä tai 
kielillä tai kuvallisena esityksenä, 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.

Perustelu

Käännös kaikille EU:n kielille voidaan tehokkaasti korvata joissakin tapauksissa sarjakuvilla 
ja kuvakkeilla. Nämä innovatiiviset ratkaisut ovat hyviä ja houkuttelevia vaihtoehtoja 
tekniselle sanastolle, joita käytetään eräiden tuotteiden ohjeissa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
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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.

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 tarpeen mukaan. 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.

(Katso 8 artiklan 9 kohtaan ja 11 artiklan 5 kohtaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Sana “jos” aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, sillä sen voidaan katsoa tarkoittavan, että 
korjaavien toimenpiteiden käytölle asetetaan lisää ehtoja.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet soveltuvin osin 8 artiklan 6, 
7 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 3 ja 
4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2. Jakelijan on ennen tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että
tuotteessa on 8 artiklan 6 ja 7 kohdassa
sekä 10 artiklan 3 kohdassa vahvistetut 
vaaditut merkinnät ja että sen mukana on 
8 artiklan 8 kohdassa ja 10 artiklan 
4 kohdassa vahvistetut tiedot soveltuvin 
osin.

Perustelu

Tarkistetun sanamuodon myötä vaatimuksia ei voida enää tulkita niin, että jakelijan pitäisi 
arvioida (esimerkiksi tuotetta testaamalla), että valmistajan/maahantuojan antamat tiedot 
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ovat oikein. Jakelijoiden vastuulla on ainoastaan tarkastaa, että kaikki asianmukaiset ja 
vaaditut tiedot ovat mukana asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 45

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 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 tarpeen
mukaan. 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.

(Katso 8 artiklan 9 kohtaan ja 10 artiklan 7 kohtaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Sana “jos” aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, sillä sen voidaan katsoa tarkoittavan, että 
korjaavien toimenpiteiden käyttöön asetetaan lisää ehtoja.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
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11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jakelijat voivat asettaa markkinoilla 
saataville vain sellaisia tuotteita, joiden 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset 
kaikilla tuotteen 
markkinoillesaattamismaan virallisilla 
kielillä kyseisen jäsenvaltion vahvistamien 
edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

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 kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on täysin hallinnassa
eikä se enää aiheuta vaaraa ihmisten 
terveydelle ja turvallisuudelle;

(b) valmistaja tai maahantuoja tai jakelija 
voi osoittaa, että riski on tosiasiallisesti
hallinnassa niin, että voidaan estää
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
aiheutuvat vaarat;

Perustelu

Riskin saaminen täysin hallintaan on käytännössä mahdotonta. Sanamuotoa on siis 
muutettava oikeusvarmuuden saavuttamiseksi talouden toimijoille.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotteeseen liittyvän riskin syy ei ole 
viranomaisten tai kuluttajien kannalta 
hyödyllistä tietoa.

Poistetaan.

Perustelu

Ensinnäkin riskin syytä ei ehkä tiedetä. Toiseksi, jos riskin syy on tiedossa, talouden 
toimijoiden voi olla vaikeaa arvioida onko se yleishyödyllistä tietoa. Tällainen pakollinen 
ehto aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissiolle siirretään 20 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tämän 
asetuksen 8, 10, 11 ja 14 artiklan 
vaatimukset, joista käytettyjen tavaroiden 
jakelijat voidaan vapauttaa vähäisen 
riskin perusteella tai koska vaatimukset 
aiheuttavat liiallisen rasituksen näiden 
pienimuotosten toimijoiden taloudelliselle 
toiminnalle.

Perustelu

Pienet käytettyjen tavaroiden kaupat pitäisi vapauttaa jakelijoille asetetuista vaatimuksista, 
koska niiden taloudelliselle toiminnalle aiheutuva rasitus on liian suuri tai jotkut vaatimukset 
ovat mahdottomia täyttää. Komission olisi arvioitava vapautuksen myöntämisessä käytettäviä 
perusteita (liikevaihto, koko, soveltamisala, tuoteryhmät) ja ehdotettava näitä poikkeuksia 
delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 51



AD\1003294FI.doc 29/36 PE514.880v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos talouden toimijat esittävät 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
markkinavalvontaviranomaiset 
käsittelevät niitä luottamuksellisina.

Perustelu

Monelle vähittäis- ja tukkukauppiaalle on liikesalaisuus, keneltä he hankkivat ja kenelle 
toimittavat tuotteita. Tämän vuoksi on tarpeen suojella toimittajien henkilöllisyyttä. Talouden 
toimijoiden antamien tietojen pitäisi olla vain markkinavalvontaviranomaisten käytettävissä 
ja kaupallisesti arkaluontoisia tietoja ei saa julkaista yleisesti eivätkä ne saa joutua 
kilpailijoiden käsiin.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden jäljitettävyys Vakavan riskin mahdollisesti aiheuttavien
tuotteiden jäljitettävyys

Perustelu

Jäljitettävyysjärjestelmä on tarkoitettu kattamaan vain tiettyjä tuotteita ja tuoteryhmiä, jotka 
saattavat aiheuttaa vakavan riskin.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden

1. Komissio voi tarvittaessa asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan edellyttää 
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
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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.

järjestelmään liittymistä talouden
toimijoilta, 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.

Perustelu

Ennen uusien jäljitettävyysvaatimusten ehdottamista komission olisi kuultava asianomaisia 
sidosryhmiä, kuten yritys- ja kuluttajajärjestöjä, jotta voidaan hyödyntää niiden 
asiantuntemusta ja ottaa huomioon näiden vaatimusten käytännön vaikutukset.

Tarkistus 54

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 voi edellyttää valmistajien
jäljitysjärjestelmän luomista tai tällaiseen 
järjestelmään liittymistä talouden
toimijoilta, 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.

Perustelu

Kuluttajien yksityisyyden suojelemiseksi olisi varmistettava, että tuotteiden jäljitettävyys 
koskee pelkästään valmistajaa ja sellaisia tapahtumia, joissa tuotteiden palauttaminen olisi 
tarpeen.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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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
avulla tällaista tietoa voidaan käyttää.

2. Jäljitysjärjestelmä koostuu sellaisen 
tiedon sähköisestä keräämisestä ja 
säilyttämisestä, jonka avulla tuotteet ja 
niiden toimitusketjuun osallistuvat 
talouden toimijat voidaan tunnistaa, sekä
tuotteessa, pakkauksessa tai 
liiteasiakirjassa olevista asianmukaisista 
keinoista, joiden avulla kyseisiä tietoja
voidaan käyttää.

Perustelu

RFID-teknologia tai tuotteen varustaminen tietovälineellä ei ole ainoa tapa varmistaa, että 
tuotteen turvallisuutta koskevat tarpeelliset tiedot ovat saatavilla. Olemassa on myös muita, 
edullisempia vaihtoehtoja, kuten yksilöllinen tuotekoodi, joka voidaan esimerkiksi yhdistää 
talouden toimijan ylläpitämän verkkosivuston tietoihin. Direktiivissä ei pidä määrätä teknistä 
ratkaisua, vaan toimijoiden on voitava valita, kunhan turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisen tiedon määrittelemiseksi, jota 
talouden toimijoiden on kerättävä edellä 
2 kohdassa tarkoitetun jäljitysjärjestelmän 
avulla.

(b) sellaisen tiedon määrittelemiseksi, jota 
talouden toimijoiden on kerättävä edellä 
2 kohdassa tarkoitetun jäljitysjärjestelmän 
avulla ja joka on tarpeen 
tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

Perustelu

Kuluttajien yksityisyyden suojelemiseksi olisi varmistettava, että kerätyt ja tallennetut tiedot 
ovat ainoastaan sellaisia, joita tarvitaan tuoteturvallisuuden takaamiseksi.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen.
Komissio määrittää pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan.

Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
joko laatimaan tai yksilöimään 
eurooppalaisen standardin, jonka tarkoitus 
on taata, että kyseisen standardin tai sen 
osan mukaiset tuotteet täyttävät 4 artiklassa 
säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen.
Komissio määrittää pyytämänsä 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevat vaatimukset ja standardin 
hyväksymisen määräajan ottaen tarpeen 
mukaan huomioon asianomaisten 
sidosryhmien näkemykset.

(Katso johdanto-osan 24 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

Perustelu

Komission olisi tarpeen mukaan otettava huomioon sidosryhmien näkemykset määrittäessään 
eurooppalaisten turvallisuusstandardien sisältöä, jotta standardit olisivat asianmukaisia, 
oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun pyynnön
delegoidulla säädöksellä 20 artiklan 
mukaisesti.

(Katso johdanto-osan 27 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

Perustelu

Olisi katsottava, että 4 artiklaan perustuvat uudet kulutustavaroita koskevat eurooppalaiset 
turvallisuusstandardit täydentävät perussäädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä 
osia SEUT:n 290 artiklan mukaisesti. Koska 4 artikla on hyvin yleisluontoinen, Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston olisi voitava kumota tai torjua komission uudet 
standardointitoimeksiannot. Toimeksianto on syytä hyväksyä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Seuraamukset
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.
2. Edellä 1 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 
rikosoikeudellisia.

(Katso asetuksen (EU) N:o 2013/0048 31 artikla (COD)).

Perustelu

Tuoteturvallisuussääntöjen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi oltava samat 
kaikille tuotteille (yhdenmukaistetut ja yhdenmukaistamattomat, kuluttajille ja 
ammattikäyttöön tarkoitetut), ja niiden tulisi koskea myös esimerkiksi ympäristönormien 
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rikkomistapauksia. Seuraamuksia koskevat säännöt olisi vahvistettava yksinomaan 
markkinavalvonta-asetuksessa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
13 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
[lisätään päivämäärä, joka on tämän 
asetuksen voimaantulopäivä].

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
13 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajaksi [lisätään 
päivämäärä, joka on tämän asetuksen 
voimaantulopäivä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua soveltamispäivästä ja 
toimittaa arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Kertomuksessa tarkastellaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
etenkin kuluttajan suojan vahvistaminen 
sellaisia tuotteita vastaan, jotka eivät ole 
turvallisia, ja otetaan samalla huomioon 
asetuksen vaikutus liikeyrityksiin ja 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Komissio arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa viimeistään [viiden] 
vuoden kuluttua tämän asetuksen
soveltamispäivästä sekä viiden vuoden 
välein ensimmäisestä kertomuksesta 
alkaen ja toimittaa arviointikertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Kertomuksessa tarkastellaan, onko 
asetuksella saavutettu sen tavoitteet, 
etenkin kuluttajan suojan vahvistaminen
tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti
sellaisia tuotteita vastaan, jotka eivät ole 
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turvallisia, ja otetaan samalla huomioon 
asetuksen vaikutus liikeyrityksiin ja 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Kertomuksessa arvioidaan lisäksi 
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 vaikutusta 
ja osuutta tämän asetuksen 
soveltamisalalla.
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