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Mittauslaitteet 
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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Kaikkia talouden toimijoille tässä 

direktiivissä asetettuja velvoitteita olisi 

sovellettava myös etämyynnin 

tapauksessa. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (28 a) Jos yhden 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

antaminen voisi vakuutuksen 

monimutkaisuuden tai soveltamisalan 

vuoksi aiheuttaa erityisiä ongelmia, 

tällainen vakuutus olisi voitava korvata 

kyseistä mittauslaitetta koskevilla 

yksittäisillä 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksilla. 
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Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 46 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(46) On tarpeen säätää 

siirtymäjärjestelyistä, joiden mukaisesti 

voidaan asettaa saataville markkinoilla ja 

ottaa käyttöön mittauslaitteita, jotka on jo 

saatettu markkinoille direktiivin 

2004/22/EY mukaisesti. 

(46) On tarpeen 

säätää siirtymäjärjestelyistä , jotka antavat 

talouden toimijoille kohtuullisesti aikaa 

asettaa saataville markkinoilla ja ottaa 

käyttöön mittauslaitteita, jotka on jo 

saatettu markkinoille direktiivin 

2004/22/EY mukaisesti. Talouden 

toimijoiden olisi voitava myydä varastossa 

olevat mittauslaitteet, jotka ovat jo 

jakeluketjussa sinä päivänä, jona 

kansalliset toimenpiteet, joilla tämä 

direktiivi saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, tulevat voimaan. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) 'osalaitteistolla' tarkoitetaan itsenäisesti 

toimivaa laitetta, joka on mainittu 

laitekohtaisissa liitteissä ja joka toimii 

itsenäisesti ja muodostaa mittauslaitteen 

yhdessä muiden sen kanssa yhteensopivien 

osalaitteistojen kanssa, tai yhteensopivan 

mittauslaitteen kanssa; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan 

loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen 

ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, 

johon se on suunniteltu; 

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan 

loppukäyttäjälle tarkoitetun mittauslaitteen 

ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, 

johon se on suunniteltu; 
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Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) 'markkinoille saattamisella' tarkoitetaan 

mittauslaitteen ensimmäistä asettamista 

saataville yhteisössä unionin markkinoilla; 

5) 'asettamisella saataville markkinoilla' 

tarkoitetaan mittauslaitteen toimittamista 

unionin markkinoille liiketoiminnan 

yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko 

maksua vastaan tai maksutta; 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) 'asettamisella saataville markkinoilla' 

tarkoitetaan mittauslaitteen toimittamista 

unionin markkinoille liiketoiminnan 

yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko 

maksua vastaan tai maksutta; 

6) 'markkinoille saattamisella' tarkoitetaan 

mittauslaitteen ensimmäistä asettamista 

saataville unionin markkinoilla; 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 12 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12) 'talouden toimijoilla' tarkoitetaan 

valmistajia, valtuutettuja edustajia, 

maahantuojia ja jakelijoita; 

12) 'talouden toimijoilla' tarkoitetaan 

valmistajia, valtuutettuja edustajia, 

maahantuojia tai jakelijoita; 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 14 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

14) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 

tarkoitetaan [eurooppalaisesta 

standardoinnista] annetun asetuksen (EU) 

N:o […/…] 2 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa määriteltyä 

yhdenmukaistettua standardia; 

14) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 

tarkoitetaan [eurooppalaisesta 

standardoinnista] annetun asetuksen (EU) 

N:o […/…] 2 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa määriteltyä standardia; 



 

 

 PE527.271/ 4 

 FI 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin 

muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä 

koskevista olennaisista vaatimuksista 

säädetään nimenomaisesti liitteissä. 

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin 

muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä 

koskevista olennaisista vaatimuksista 

säädetään nimenomaisesti laitekohtaisissa 

liitteissä. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Olennaiset vaatimukset ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointi 

Olennaiset vaatimukset 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Valmistajien on varmistettava, että 

niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty 

tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 

merkintä, jonka ansiosta ne voidaan 

tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai 

luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 

annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen 

mukana seuraavassa asiakirjassa. 

5. Valmistajien on varmistettava, että 

niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty 

tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 

merkintä, jonka ansiosta ne voidaan 

tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai 

luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 

annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen 

mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I 

olevan 9.2 kohdan mukaisesti. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity 

tuotenimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 

6. Valmistajien on ilmoitettava 

mittauslaitteessa nimensä, rekisteröity 

tuotenimensä tai rekisteröity 
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niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa 

tai, mikäli se ei ole mahdollista, 

mittauslaitteen pakkauksessa tai 

mittauslaitteen mukana seuraavassa 

asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 

yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 

voi ottaa yhteyttä. 

tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa tai 

verkko-osoitteensa, jos sellainen on, josta 

niihin saa yhteyden, tai, mikäli tämä ei ole 

kohtuudella mahdollista, kyseiset tiedot on 

ilmoitettava mittauslaitteen pakkauksessa 

tai mittauslaitteen mukana seuraavassa 

asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan 

mukaisesti. Osoitteessa on ilmoitettava 

yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 

voi ottaa yhteyttä. Yhteystiedot on 

esitettävä loppukäyttäjien ja 

markkinavalvontaviranomaisten helposti 

ymmärtämällä kielellä. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I 

olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja 

tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien 

helposti ymmärtämällä, kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä. 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I 

olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja 

tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien 

helposti ymmärtämällä, kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä. 

Tällaisten ohjeiden ja turvallisuustietojen 

sekä merkintöjen on oltava selkeitä, 

ymmärrettäviä ja helppotajuisia. 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 

rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 

niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa 

tai, mikäli se ei ole mahdollista, 

mittauslaitteen pakkauksessa tai 

mittauslaitteen mukana seuraavassa 

asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan 

mukaisesti. 

3. Maahantuojien on ilmoitettava 

mittauslaitteessa nimensä, rekisteröity 

tuotenimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa tai 

verkko-osoitteensa, jos sellainen on, josta 

niihin saa yhteyden, tai, mikäli tämä ei ole 

kohtuudella mahdollista, kyseiset tiedot on 

ilmoitettava mittauslaitteen pakkauksessa 

tai mittauslaitteen mukana seuraavassa 

asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan 

mukaisesti. Yhteystiedot on esitettävä 

loppukäyttäjien ja 
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markkinavalvontaviranomaisten helposti 

ymmärtämällä kielellä. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Maahantuojien on varmistettava, että 

mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I 

olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja 

tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien 

helposti ymmärtämällä, kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä. 

4. Maahantuojien on varmistettava, että 

mittauslaitteeseen liitetään vaaditut 

asiakirjat sekä liitteessä I olevan 

9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja tiedot, jotka 

annetaan loppukäyttäjien helposti 

ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion 

määräämällä kielellä. 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

jakelijat voivat ilman tuotteita koskevia 

muita vaatimuksia asettaa saataville 

markkinoilla mittauslaitteita, jotka on 

saatettu laillisesti markkinoille ennen 

[51 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa vahvistettu päivämäärä]. 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Talouden toimijoiden on pyynnöstä 

esitettävä markkinavalvontaviranomaisille 

seuraavien tunnistetiedot kymmenen 

vuoden ajan: 

Talouden toimijoiden on pyynnöstä 

esitettävä markkinavalvontaviranomaisille 

seuraavat tiedot kymmenen vuoden ajan: 
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Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Talouden toimijoiden on voitava esittää 

ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 

kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 

niille on toimitettu mittauslaite, ja 

kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne 

ovat toimittaneet mittauslaitteen. 

Talouden toimijoiden on esitettävä 

ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 

kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 

niille on toimitettu mittauslaite, ja 

kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne 

ovat toimittaneet mittauslaitteen. Talouden 

toimijoilta ei edellytetä näiden tietojen 

ajan tasalla pitämistä sen jälkeen, kun 

toimitus on viety päätökseen. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a artikla 

 Varastossa olevia tuotteita koskevat 

talouden toimijoiden velvoitteet 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

varastossa olevia tuotteita koskevia 

talouden toimijoiden velvoitteita 

sovelletaan 50 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos ohjeellinen asiakirja täyttää ne 

vaatimukset, jotka se kattaa ja joista 

säädetään liitteessä I ja asianomaisissa 

laitekohtaisissa liitteissä, komissio voi 

1. Jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan komissio tarvittaessa 
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Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

julkaista kyseisen ohjeellisen asiakirjan 

viitetiedot Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä. 

Poistetaan. 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a) yksilöi ohjeelliset asiakirjat ja ilmoittaa 

luettelossa, miltä osin ne täyttävät 

vaatimukset, jotka ne kattavat ja jotka on 

vahvistettu liitteessä I ja asianomaisissa 

laitekohtaisissa liitteissä; 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b) julkaisee kyseisen ohjeellisen 

asiakirjan viitetiedot Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

Tarkistus 25 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 

on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 

III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 

liitteessä II olevissa asiaa koskevissa 

moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 

käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 

on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 

III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 

liitteessä II olevissa asiaa koskevissa 

moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Talouden 

toimijan on 
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kielelle tai kielille, jonka markkinoille 

mittauslaite saatetaan tai jonka 

markkinoilla se asetetaan saataville. 

markkinavalvontaviranomaisten 

pyynnöstä esitettävä kopio 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 

paperilla tai sähköisessä muodossa ja 

varmistettava, että se käännetään sen 

jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 

jonka markkinoille mittauslaite saatetaan 

tai jonka markkinoilla se asetetaan 

saataville. 

Tarkistus 26 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Laatimalla EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

valmistaja ottaa vastuun mittauslaitteen 

vaatimustenmukaisuudesta. 

4. Laatimalla EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

valmistaja ottaa vastuun siitä, että 

mittauslaite on tässä direktiivissä 

säädettyjen vaatimusten mukainen. 

Tarkistus 27 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 30 artiklassa säädettyjä 

yleisiä periaatteita sovelletaan tarvittavin 

muutoksin täydentävään metrologiseen 

merkintään. 

Tarkistus 28 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

laitokset, joille on annettu lupa suorittaa 

kolmantena osapuolena 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä 

tämän direktiivin mukaisesti. Tällaiseen 

ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot sen 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

laitokset, joille on annettu lupa suorittaa 

kolmantena osapuolena 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä 

tämän direktiivin mukaisesti. 
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mittauslaitteen tai niiden mittauslaitteiden 

tyypistä tai tyypeistä, joita varten kukin 

laitos on nimetty, ja tarvittaessa laitteiden 

tarkkuusluokat, mittausalue, 

mittaustekniikka ja kaikki muut laitteen 

ominaisuudet, jotka rajoittavat 

ilmoituksen soveltamisalaa. 

Tarkistus 29 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

ilmoittamisesta vastaava viranomainen, 

joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitosten arviointiin ja 

ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten 

valvontaan liittyvien tarvittavien 

menettelyjen perustamisesta ja 

suorittamisesta, mukaan luettuna 

30 artiklan säännösten noudattaminen. 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 

ilmoittamisesta vastaava viranomainen, 

joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitosten arviointiin ja 

ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten 

valvontaan liittyvien tarvittavien 

menettelyjen perustamisesta ja 

suorittamisesta, mukaan luettuna 

30 artiklan säännösten noudattaminen. 

Tarkistus 30 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset 

tiedot vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimoduulista tai -moduuleista ja 

asianomaisesta mittauslaitteesta tai 

mittauslaitteista sekä asiaankuuluva 

todistus pätevyydestä. 

3. Ilmoituksen on sisällettävä tietoja 

mittauslaitetyypeistä, joita varten kukin 

laitos on nimetty, ja lisäksi tarvittaessa 

tarkkuusluokat, mittausalue, 

mittaustekniikka ja kaikki muut laitteen 

ominaisuudet, jotka rajoittavat 

ilmoituksen soveltamisalaa. Ilmoituksen 

on sisällettävä täydelliset tiedot 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimoduulista tai -moduuleista ja 

asianomaisesta mittauslaitteesta tai 

mittauslaitteista sekä asiaankuuluva 

todistus pätevyydestä. 
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Tarkistus 31 

Ehdotus direktiiviksi 

41 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 

vuosittain yksityiskohtaisia tietoja 

markkinavalvontaviranomaistensa 

toiminnasta sekä mahdollisista 

suunnitelmista markkinavalvonnan 

lisäämiseksi, mukaan luettuna 

lisäresurssien kohdentaminen, 

tehokkuuden lisääminen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen tarvittavan kapasiteetin 

lisääminen. 

Tarkistus 32 

Ehdotus direktiiviksi 

41 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 41 a artikla 

 Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava 

markkinavalvontaviranomaistensa 

riittävästä rahoituksesta, jotta voidaan 

varmistaa, että niiden toimet ovat 

johdonmukaisia ja tehokkaita koko 

unionissa. 

Tarkistus 33 

Ehdotus direktiiviksi 

42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun 

niillä on riittävä syy uskoa, että tämän 

direktiivin kattama mittauslaite aiheuttaa 

riskin yleisen edun vuoksi suojeltaville 

näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, 

1. Kun jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun 

niillä on riittävä syy uskoa, että tämän 

direktiivin kattama mittauslaite aiheuttaa 

riskin yleisen edun vuoksi suojeltaville 

näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, 
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niiden on suoritettava asianomaista 

mittauslaitetta koskeva arviointi, joka 

kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt 

vaatimukset. Asianomaisten talouden 

toimijoiden on tehtävä kaikin mahdollisin 

tavoin yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

niiden on suoritettava asianomaista 

mittauslaitetta koskeva arviointi, joka 

kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt 

asiaa koskevat vaatimukset. 

Asianomaisten talouden toimijoiden on 

tehtävä kaikin mahdollisin tavoin 

yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

42 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 

1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 

ajanjakson kuluessa suorita riittäviä 

korjaavia toimenpiteitä, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 

toimenpiteisiin, joilla kielletään 

mittauslaitteen asettaminen saataville 

kansallisilla markkinoilla tai poistetaan 

mittauslaite markkinoilta tai järjestetään 

sitä koskeva palautusmenettely. 

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 

1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 

ajanjakson kuluessa suorita riittäviä 

korjaavia toimenpiteitä, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 

toimenpiteisiin, joilla kielletään 

mittauslaitteen asettaminen saataville 

kansallisilla markkinoilla taikka 

rajoitetaan tätä tai poistetaan mittauslaite 

markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 

palautusmenettely. 

Tarkistus 35 

Ehdotus direktiiviksi 

42 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianomaista mittauslaitetta koskeviin 

asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin 

ryhdytään. 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianomaista mittauslaitetta koskeviin 

asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, 

kuten mittauslaitteen poistamiseen 

markkinoilta, ryhdytään viipymättä. 

Tarkistus 36 

Ehdotus direktiiviksi 

48 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu 5. Edellä olevan 47 artiklan nojalla annettu 
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delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Tarkistus 37 

Ehdotus direktiiviksi 

49 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 

direktiivin nojalla annettujen kansallisten 

säännösten rikkomiseen, ja toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet 

seuraamusten täytäntöönpanon 

varmistamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja 

hyödyntämällä varmistettava 

CE-merkintää koskevan järjestelmän 

moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä 

tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos 

merkintää käytetään sääntöjen vastaisesti. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

seuraamuksista, joita sovelletaan talouden 

toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin 

nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, 

ja toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet seuraamusten 

täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tähän 

voi kuulua vakavista rikkomuksista 

langetettavia rikosoikeudellisia 

seuraamuksia. 

Tarkistus 38 

Ehdotus direktiiviksi 

49 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Säädettyjen seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 

seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia rikkomuksen vakavuuteen 

nähden ja varoittavia. 
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Tarkistus 39 

Ehdotus direktiiviksi 

49 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 

säännökset tiedoksi komissiolle 

viimeistään [51 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa säädettynä päivänä] ja 

ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 

myöhemmin tehtävistä tarkistuksista. 

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 

säännökset tiedoksi komissiolle 

viimeistään [51 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa säädettynä päivänä] ja 

ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 

myöhemmin tehtävistä tarkistuksista. 

Komissio asettaa nämä säännökset 

julkisesti saataville julkaisemalla ne 

internetissä. 

Tarkistus 40 

Ehdotus direktiiviksi 

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 

4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 

5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä 

liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

viimeistään [lisätään päivä – 2 vuotta 

hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 

viipymättä toimitettava komissiolle 

kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 

säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 

vastaavuustaulukko. 

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 

4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 

5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä 

liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

viimeistään [lisätään päivä – 3 vuotta 

hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 

viipymättä toimitettava komissiolle 

kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 

säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 

vastaavuustaulukko. 

Tarkistus 41 

Ehdotus direktiiviksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 

direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 

antamansa keskeiset kansalliset säännökset 

kirjallisina komissiolle. 2004/22/EY 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 

direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 

antamansa keskeiset kansalliset säännökset 

kirjallisina komissiolle. 2004/22/EY 
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(mukautettu) (mukautettu) Komissio asettaa nämä 

säännökset julkisesti saataville 

julkaisemalla ne internetissä. 

Tarkistus 42 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 9 kohta – 9.2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai 

herkkärakenteinen, ettei siihen voida 

kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen 

pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, ja 

tämän direktiivin säännöksissä vaaditun 

mukaisesti laitteen mukana seuraavissa 

asiakirjoissa on oltava asianmukaiset 

merkinnät. 

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai 

herkkärakenteinen, ettei siihen voida 

kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen 

pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, 

tai tämän direktiivin säännöksissä vaaditun 

mukaisesti laitteen mukana seuraavissa 

asiakirjoissa on oltava asianmukaiset 

merkinnät. 

Tarkistus 43 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – 2 osa – moduuli A2 – 4 kohta – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valmistajan valitseman ilmoitetun 

laitoksen on tehtävä tai teetettävä 

laitetarkastukset määrittäminsä 

asianmukaisin väliajoin laitteen sisäisen 

tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen 

huomioon muun muassa laitteiden teknisen 

monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. 

Laitoksen paikan päällä ennen 

mittauslaitteen markkinoille saattamista 

ottamat riittävät näytteet lopullisista 

mittauslaitteista on tutkittava ja niille on 

tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, 

ohjellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten 

eritelmien asiaankuuluvissa osissa 

yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen 

tarkastamiseksi, että laitteet ovat tämän 

direktiivin asian kannalta merkityksellisten 

vaatimusten mukaisia. Jos asianmukaisia 

standardeja ja asiakirjoja ei ole, kyseisen 

ilmoitetun laitoksen on päätettävä 

toteutettavista tarkoituksenmukaisista 

testeistä. 

Akkreditoidun sisäisen laitoksen tai 

valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen 

on tehtävä tai teetettävä laitetarkastukset 

määrittäminsä asianmukaisin väliajoin 

laitteen  sisäisen tarkastuksen laadun 

tarkistamiseksi ottaen huomioon muun 

muassa laitteiden teknisen 

monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. 

Laitoksen paikan päällä ennen 

mittauslaitteen markkinoille saattamista 

ottamat riittävät näytteet lopullisista 

mittauslaitteista on tutkittava ja niille on 

tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, 

ohjellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten 

eritelmien asiaankuuluvissa osissa 

yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen 

tarkastamiseksi, että laitteet ovat tämän 

direktiivin asian kannalta merkityksellisten 

vaatimusten mukaisia. Jos asianmukaisia 

standardeja ja asiakirjoja ei ole, kyseisen 

ilmoitetun laitoksen on päätettävä 

toteutettavista tarkoituksenmukaisista 
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testeistä. 

Tarkistus 44 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – 5 osa – moduuli C2 – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valmistajan valitseman ilmoitetun 

laitoksen on tehtävä tai teetettävä 

laite tarkastukset määrittäminsä 

asianmukaisin väliajoin laitteen sisäisen 

tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen 

huomioon muun muassa mittaus laitteiden 

teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon 

määrän. Ilmoitetun laitoksen paikan päällä 

ennen markkinoille saattamista ottamat 

riittävät näytteet lopullisista 

mittauslaitteista on tutkittava ja niille on 

tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, 

ohjeellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten 

eritelmien asiaankuuluvissa osissa 

yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen 

tarkastamiseksi, että laitteet ovat 

EU -tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun 

tyypin ja tämän direktiivin asian kannalta 

merkityksellisten vaatimusten mukaisia. 

Akkreditoidun sisäisen laitoksen tai 

valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen 

on tehtävä tai teetettävä laitetarkastukset  

määrittäminsä asianmukaisin väliajoin 

laitteen  sisäisen tarkastuksen laadun 

tarkistamiseksi ottaen huomioon muun 

muassa laitteiden teknisen 

monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. 

Ilmoitetun laitoksen paikan päällä ennen 

markkinoille saattamista ottamat riittävät 

näytteet lopullisista mittauslaitteista on 

tutkittava ja niille on tehtävä 

yhdenmukaistettujen standardien, 

ohjeellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten 

eritelmien asiaankuuluvissa osissa 

yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen 

tarkastamiseksi, että laitteet ovat 

EU -tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun 

tyypin ja tämän direktiivin asian kannalta 

merkityksellisten vaatimusten mukaisia. 

 


