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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 
hallinnollisia rasitteita yrityksille.

Or. en

Tarkistus 2

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 verkkokauppa.
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Or. en

Tarkistus 3

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon myös niin kutsutut lapsiin 
vetoavat tuotteet, joiden muotoilu jollakin 
tavalla muistuttaa jotakin muuta esinettä, 
jonka yleisesti katsotaan vetoavan lapsiin 
tai olevan tarkoitettu lasten käytettäväksi. 
Lapsiin vetoavan tuotteen käsite on 
otettava huomioon erityisesti arvioitaessa 
tuotteen turvallisuutta.

Or. en
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Tarkistus 5

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.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Alkuperän merkitsemisen 
sujuvoittamiseksi ja jäljitettävyyden 
parantamiseksi komission olisi 
selvitettävä, miten erityisten 
jäljitä-ja-seuraa-teknologioiden ja 
tuotteiden aitouden 
varmistamisteknologioiden soveltamista 
voidaan edistää. Olisi muun muassa 
varmistettava, että arvioitavilla 
teknologioilla taataan kuluttajatuotteiden 
turvallisuus ja parannetaan jäljitettävyyttä 
koskevia mekanismeja ja vältetään 
tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden 
kohdistuminen talouden toimijoihin, jotta 
estetään niistä aiheutuvien kustannusten 
siirtyminen kuluttajien kannettaviksi.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Nykyisten jäljitettävyyttä ja 
tunnistamista koskevien järjestelmien ja 
menettelyiden noudattamista olisi 
valvottava tehokkaasti ja niitä olisi 
parannettava. Tältä osin on arvioitava
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.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tuotteen alkuperän merkitseminen 
täydentää jäljitettävyyttä koskevaa 
perusvaatimusta, jossa edellytetään 
valmistajan nimen ja osoitteen 
ilmoittamista. Tuotteen 
alkuperämaamerkinnän avulla voidaan 
tunnistaa tuotteen varsinainen 
valmistuspaikka tapauksissa, joissa 
valmistajaan ei saada yhteyttä tai 
valmistajan osoite on eri kuin tuotteen 
varsinainen valmistuspaikka. Tällainen 
tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 

(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. Materiaalien 
hankintaa ja käsittelyä koskevat 
nykyaikaiset liiketoimintaprosessit 
edellyttävät lisäksi tuotteen materiaalien 
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ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

alkuperämaan merkitsemistä, jotta 
taataan kuluttajalle turvallisen tuotteen 
hankinta. Tällainen tieto voi auttaa 
markkinavalvontaviranomaisia tuotteen 
varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, 
ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä 
alkuperämaan viranomaisiin 
kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan 
kahden- tai monenvälisen yhteistyön 
puitteissa asianmukaisten seurantatoimien 
toteuttamiseksi.

Or. it

Perustelu

Kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, tuotteen turvallisuutta arvioitaessa yksi 
tärkeimmistä tekijöistä on sen koostumus, toisin sanoen materiaalit, joista se koostuu 
kokonaan tai osittain. Lisäksi velvollisuus merkitä selvästi ja todenmukaisesti tuotteen 
materiaalien alkuperä auttaisi osaltaan suojelemaan unionin jäsenvaltioiden pk-yritysten 
korkealaatuista käsityötaitoa ja teollisuustuotantoa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan unioni on jo tehnyt tai 
on tekemässä kahdenvälisiä sopimuksia 
sellaisten maiden kanssa, joissa 
velvollisuus alkuperänimityksiin on 
voimassa. Näin ollen velvollisuus 
ilmoittaa tuotteen alkuperä mahdollistaa 
markkinoiden sekä maiden välisen 
kilpailun moitteettoman ja tasapainoisen 
toimivuuden, jolloin vältetään eriarvoinen 
kohtelu, mikä muodostaisi kaupan esteen.

Or. it
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tuotteen alkuperämerkinnän 
avulla kuluttajien olisi helpompi saada 
tietoa kyseisen tuotteen tuoteketjusta, 
mikä lisäisi kuluttajan tietoisuutta 
yleisellä tasolla. Merkitsemällä vastuussa 
olevan valmistajan nimi talouden 
toimijoita koskevien velvoitteiden 
mukaisesti aiheutetaan kuluttajan 
harhaanjohtamisen riski, sillä valmistajaa 
koskevan merkinnän avulla kuluttaja ei 
välttämättä voi selvittää, missä 
tuotantopaikka sijaitsee. 
Alkuperämerkintä on näin ollen ainoa 
väline, jonka avulla kuluttaja voi selvittää, 
mikä on tuotteen valmistusmaa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Alkuperämerkinnällä olisi myös 
osaltaan vaikutettava siihen, että autetaan 
kuluttajia ostamaan turvallisia tuotteita, 
jotka täyttävät korkeat laatuvaatimukset 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
sekä ympäristönsuojelun kannalta.

Or. en
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Tarkistus 12

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,
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;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) ‘muita alttiimmilla kuluttajilla’ 
henkilöitä, joilla on vaikeuksia saada ja 
ymmärtää asiaa koskevaa 
kuluttajavalistusta tai jotka henkisen, 
fyysisen tai psyykkisen vamman tai ikänsä 
vuoksi ovat alttiimpia turvallisuusriskille 
ja tarvitsevat siksi erityistä suojelua.

Or. en

Perustelu

(Ks. strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi 
annettu Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö (2011/2272(INI)).)
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Tarkistus 14

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 lukien 
sen koostumus ja pakkaus sekä kokoamis-
ja mahdolliset asennus-, huolto- ja 
hävittämisohjeet;

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(e) tuotteen ulkoasu, erityisesti silloin, kun 
tuote, joka ei ole elintarvike, muistuttaa 
elintarviketta ja jota voidaan helposti 
erehtyä pitämään elintarvikkeena 
erityisesti sen muodon, hajun, värin, 
ulkomuodon, pakkauksen, 
tuotemerkintöjen, tilavuuden, koon tai sen
muiden ominaisuuksien vuoksi.

(e) tuotteen ulkoasu ja ominaisuudet, sen 
pakkaus ja esillepano. Tämä käsittää 
myös mahdollisesti harhaanjohtavan 
ulkoasun, erityisesti kun on kyse 
tuotteesta, jota ei ole suunniteltu lasten 
käyttöön mutta joka jollain tavalla 
muistuttaa jotakin muuta esinettä, jonka 
yleisesti katsotaan vetoavan lapsiin tai 
olevan tarkoitettu lasten käytettäväksi sen 
muotoilun ja muiden ominaisuuksien 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Lapsiin vetoavat tuotteet on sisällytettävä kattavaan unionin lainsäädäntökehykseen. 
Tarkoituksena on ottaa nämä erittelyt ja ominaisuudet aina mukaan tuotteiden 
turvallisuusarviointeihin.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Valmistajien ja maahantuojien on 
varmistettava, että tuotteissa on tuotteen 
alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos 
tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, että 
vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai 
tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Valmistajat ja maahantuojat voivat lisäksi 
merkitä tuotteisiin niiden sisältämien 
materiaalien alkuperämerkinnän. 
Lopputuotteen alkuperämerkinnän on 
oltava selvästi kuluttajan nähtävissä.

Or. it

Perustelu

Kuten 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, tuotteen turvallisuutta arvioitaessa yksi 
tärkeimmistä tekijöistä on sen koostumus, toisin sanoen materiaalit, joista se koostuu 
kokonaan tai osittain. Lisäksi velvollisuus merkitä selvästi ja todenmukaisesti tuotteen 
materiaalien alkuperä auttaisi osaltaan suojelemaan unionin jäsenvaltioiden pk-yritysten 
korkealaatuista käsityötaitoa ja teollisuustuotantoa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan taattava, että ne on suunniteltu 
ja valmistettu 4 artiklassa vahvistetun 
yleisen turvallisuusvaatimuksen 
mukaisesti.

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille 
saattaessaan – myös etämyynnissä –
taattava, että ne on suunniteltu ja 
valmistettu 4 artiklassa vahvistetun yleisen 
turvallisuusvaatimuksen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 18

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 -painoa koskevat 
varoitukset ja muut tärkeät varoitukset, 
on oltava kuluttajatuotteen pakkauksessa 
tai muuten selvästi kuluttajan nähtävissä 
ennen tuotteen ostamista, verkko-ostokset 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajavalistusta on parannettava erityisesti kun on kyse verkkokaupasta, jolloin kuluttajan 
on vaikea tarkistaa tietyt tiedot tuotteesta tai sen pakkauksesta.
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Tarkistus 20

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:

Or. en

Tarkistus 21

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 
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 tähän asetukseen.

Or. en
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