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Lausuntoluonnos (PE 390.482v01-00)
Karin Scheele
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista

Ehdotus päätökseksi (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 1
1 kohta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ehdottamaan komission 
ehdotuksen hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Päätöstä ehdotetaan nk. uuden lähestymistavan tarkistamisen yhteydessä. Tarkistamisen 
sijaan komissio pyrkii pikemminkin pitämään lähestymistavan ennallaan ja jopa asettamaan 
sen perinteisen lainsäädännön edelle. Uusi lähestymistapa ei kuitenkaan ole pystynyt 
takaamaan riittävän korkeaa suojelun tasoa, kun on kyse esimerkiksi lelujen ja lääkinnällisten 
laitteiden turvallisuudesta. Parlamentti kehotti toukokuussa 2006 rajoittamaan uuden 
lähestymistavan soveltamisen tiukasti puhtaasti teknisiin yhdenmukaistamistoimiin, koska 
standardoinnin avoimuudessa ja vastuuvelvollisuudessa oli ongelmia. Tästä syystä ehdotus 
olisi hylättävä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 2
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Koska tietyt tehtävät voi suorittaa 
ainoastaan valmistaja, on tarpeen tehdä selvä 
ero valmistajan ja jakeluketjun myöhempien 
portaiden toimijoiden välillä. Lisäksi on 
tarpeen tehdä selvä ero tuojan ja jakelijan 
välillä, koska tuoja tuo tuotteita kolmansista 
maista yhteisön markkinoille. Tuojan on sen 
vuoksi varmistettava, että nämä tuotteet ovat 
sovellettavien yhteisön vaatimusten
mukaisia.

(15) Koska tietyt tehtävät voi suorittaa 
ainoastaan valmistaja, on tarpeen tehdä selvä 
ero valmistajan ja jakeluketjun myöhempien 
portaiden toimijoiden välillä. Lisäksi on 
tarpeen tehdä selvä ero tuojan ja jakelijan 
välillä, koska tuoja tuo tuotteita kolmansista 
maista markkinoille yhteisössä. Tuojan on 
sen vuoksi varmistettava, että nämä tuotteet 
ovat sovellettavien säädösten mukaisia.

Or. de

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan 14 kappaleen sanamuotoon ja asetuksen 2 artiklassa annettuun 
tuojan määritelmään (KOM(2007)0037).

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 3
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Koska tuojat ja jakelijat ovat ketjun 
loppupään toimijoita, heitä ei voida 
normaalitapauksessa velvoittaa 
varmistamaan itse, että tuotteen suunnittelu 
ja tuotanto ovat sovellettavien vaatimusten 
mukaisia. Heidän velvollisuutensa tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden suhteen olisi 
rajoitettava tiettyihin 
valvontatoimenpiteisiin, joilla todetaan, 
onko valmistaja täyttänyt velvollisuutensa, 
kuten sen varmistaminen, onko tuotteeseen 
kiinnitetty vaadittu 
vaatimustenmukaisuusmerkintä ja onko 
vaaditut asiakirjat toimitettu. Sekä tuojien 
että jakelijoiden voidaan kuitenkin odottaa 
toimivan sovellettavien vaatimusten 
suhteen asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen, kun he saattavat tuotteita 

(17) Koska tuojat ja jakelijat ovat ketjun 
loppupään toimijoita, heitä ei voida 
normaalitapauksessa velvoittaa 
varmistamaan itse, että tuotteen suunnittelu 
ja tuotanto ovat sovellettavien vaatimusten 
mukaisia. Heidän velvollisuutensa tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden suhteen olisi 
rajoitettava tiettyihin 
valvontatoimenpiteisiin, joilla todetaan, 
onko valmistaja täyttänyt velvollisuutensa, 
kuten sen varmistaminen, onko tuotteeseen 
kiinnitetty vaadittu 
vaatimustenmukaisuusmerkintä ja onko 
vaaditut asiakirjat toimitettu. Sekä tuojien 
että jakelijoiden on kuitenkin huolehdittava 
siitä, että tuotteet, jotka he aikovat saattaa 
markkinoille yhteisössä tai asettaa saataville 
yhteisön markkinoilla, ovat sovellettavien 



AM\675566FI.doc 3/7 PE 392.073v01-00

FI

markkinoille tai asettavat niitä saataville. säädösten mukaisia.

Or. de

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan 14 kappaleen sanamuotoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 4
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Tuojien ja jakelijoiden ei pitäisi 
muuttaa tuotteen sisäisiä 
suunnitteluelementtejä valmistajaa 
kuulematta, sillä se saattaisi vaikuttaa 
riskien arviointiin ja tehdä tyhjäksi 
valmistajan tekniset asiakirjat ja 
ilmoituksen vaatimustenmukaisuudesta.

Or. de

Perustelu

On mahdollista, että jakelijat päättävät säästää rahaa tai aikaa ja olla lähettämättä tuotetta 
takaisin valmistajalle tarpeellisten muutosten tekemiseksi ja tehdä itse omat muutoksensa. Jos 
muutoksia tehdään tuntematta tuotteen suunnittelua, ne voivat vaikuttaa turvalaitteiden tai 
turvapiirien toimintaan. Tällöin vaatimusten mukaisesta ja vaarattomasta sähkölaitteesta 
saattaa tulla käyttäjälleen erittäin vaarallinen tuote. Siksi jakelijan olisi otettava yhteyttä 
valmistajaan, jos se aikoo tehdä muutoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 5
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Nykyistä järjestelmää olisi 
täydennettävä menettelyllä, jonka avulla 
asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon 
aiotuista toimenpiteistä sellaisten tuotteiden 
osalta, jotka aiheuttavat ihmisten terveyteen 
tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun 
suojaa koskeviin asioihin liittyvän riskin. Se 
antaa myös markkinavalvontaviranomaisille 

(34) Nykyistä järjestelmää olisi 
täydennettävä menettelyllä, jonka avulla 
asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon 
aiotuista toimenpiteistä sellaisten tuotteiden 
osalta, jotka aiheuttavat ihmisten terveyteen 
tai turvallisuuteen, ympäristöön tai muihin 
yleisen edun suojaa koskeviin asioihin 
liittyvän riskin. Se antaa myös 
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mahdollisuuden toimia aikaisemmassa 
vaiheessa tällaisten tuotteiden suhteen 
yhteistyössä asianomaisten talouden 
toimijoiden kanssa.

markkinavalvontaviranomaisille 
mahdollisuuden toimia aikaisemmassa 
vaiheessa tällaisten tuotteiden suhteen 
yhteistyössä asianomaisten talouden 
toimijoiden kanssa.

Or. de

Perustelu

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös ympäristö kaipaa erityistä suojelua, joten se 
olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 6
9 artiklan 1 kohta

1. Kun tuojat saattavat tuotteen 
markkinoille, heidän on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen 
sovellettavien vaatimusten suhteen. 

1. Tuojien on huolehdittava siitä, että 
tuotteet, jotka he saattavat markkinoille
yhteisössä, ovat sovellettavien säädösten 
mukaisia.

Or. de

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan 14–17 kappaleen sanamuotoon. Olisi korostettava 
voimakkaammin tuojan velvollisuutta saattaa markkinoille ainoastaan vaatimusten mukaisia 
tuotteita. "Asiaankuuluva huolellisuus" on liian hatara ilmaus sille, että tuoja on velvollinen 
varmistamaan, että EU:n ulkopuolella toimiva valmistaja on tehnyt asianmukaisen 
riskinarvioinnin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 7
31 artiklan 2 kohta

2. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on 
suoritettava oikeasuhteisesti siten, että 
vältetään tarpeettoman taakan aiheuttamista 
talouden toimijoille ja otetaan erityisesti 
huomioon yritysten koko ja tuotteissa 
käytetyn teknologian monimutkaisuus.

2. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on 
suoritettava oikeasuhteisesti siten, että 
vältetään tarpeettoman taakan aiheuttamista 
talouden toimijoille ja otetaan erityisesti 
huomioon yritysten koko, tuotteissa käytetyn 
teknologian monimutkaisuus sekä 
valmistetaanko tuotetta yksittäis- vai 
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sarjatuotantona.

Or. de

Perustelu

Tarpeettomien taakkojen välttämiseksi olisi vaatimustenmukaisuusmenettelyitä sovellettaessa 
otettava huomioon muita näkökohtia, kuten yrityksen koko, käytetyn teknologian suhteellinen 
monimutkaisuus sekä tuotannon sarjamainen luonne. Tämä lisää myös kuluttajien 
kustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 8
35 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 
N:o … [] 18 artiklan nojalla tai kun heillä on 
riittävä syy uskoa, että tämän … [säädös] 
kattama tuote aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle tai muille 
yleisen edun suojaan liittyville asioille, jotka 
tämä … [säädös] kattaa, heidän on yhdessä 
asiaankuuluvien talouden toimijoiden kanssa 
suoritettava asianomaista tuotetta koskeva 
arviointi, joka kattaa kaikki tässä … [säädös] 
säädetyt vaatimukset.

1. Kun jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 
N:o … [] 18 artiklan nojalla tai kun heillä on 
riittävä syy uskoa, että tämän … [säädös] 
kattama tuote aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle, ympäristölle
tai muille yleisen edun suojaan liittyville 
asioille, jotka tämä … [säädös] kattaa, 
heidän on yhdessä asiaankuuluvien talouden 
toimijoiden kanssa suoritettava asianomaista 
tuotetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki 
tässä … [säädös] säädetyt vaatimukset. 

Or. de

Perustelu

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös ympäristö kaipaa erityistä suojelua, joten se 
olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 9
35 artiklan 5 kohdan a alakohta

(a) tuote ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät 
ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai 
muihin yleisen edun suojaan liittyviin 

(a) tuote ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät 
ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen, 
ympäristöön tai muihin yleisen edun suojaan 
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asioihin, joista säädetään tässä … [säädös]; liittyviin asioihin, joista säädetään tässä … 
[säädös];

Or. de

Perustelu

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös ympäristö kaipaa erityistä suojelua, joten se 
olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 10
37 artiklan otsikko

Vaatimustenmukaiset tuotteet, jotka 
kuitenkin aiheuttavat riskin terveydelle ja 
turvallisuudelle

Vaatimustenmukaiset tuotteet, jotka 
kuitenkin aiheuttavat riskin ympäristölle,
terveydelle ja turvallisuudelle

Or. de

Perustelu

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös ympäristö kaipaa erityistä suojelua, joten se 
olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 11
Liite I – moduuli A, 5 a kohta (uusi)

5 a. Tuoja

Tuojien on pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yksi 
kappale markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

Horisontaalinen tarkistus, jota sovelletaan 
kaikkiin seuraaviin moduuleihin: 

Liite I, moduuli A, 5 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli A1, 6 a kohta (uusi)
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Liite I, moduuli A2, 6 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli C, 4 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli C1, 5 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli C2, 5 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli D, 8 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli D1, 10 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli E, 8 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli E1, 10 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli F, 8 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli F1, 9 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli G, 6 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli H, 8 a kohta (uusi)
Liite I, moduuli H1, 8 a kohta (uusi)

Or. de

Perustelu

Talouden toimijan, joka asettaa tuotteita yhteisön markkinoille, olisi oltava vastuussa 
kyseisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Ainoastaan valmistaja voi laatia ja ylläpitää 
tekniset asiakirjat, koska sillä on tiedot tuotteen suunnittelusta. Jos valmistaja on kuitenkin 
EU:n ulkopuolella, eikä sillä ole edustajaa EU:ssa, viranomaisilla ei ole keinoa saada 
tarvittavia tietoja, mikä heikentää täytäntöönpanon valvontaa. Siksi tuojan pitäisi 7 artiklan 
mukaisesti olla vastuussa siitä, että nämä asiakirjat ovat valvonnasta vastaavien 
viranomaisten saatavilla. 


