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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni on hyväksynyt viime vuosina lukuisia määräyksiä, joissa tuotteiden 
valmistajille asetetaan erityisiä vaatimuksia. Vaatimuksissa keskitytään ensisijaisesti 
kuluttajien turvallisuuteen, suojautumiseen terveydelle haitallisilta vaikutuksilta sekä viime 
aikoina yhä enemmän tuotteiden ympäristöominaisuuksiin, erityisesti energiaa käyttäviä 
tuotteita koskevan direktiivin pohjalta. Määräyksiä otetaan käyttöön niin kutsutun "uuden 
lähestymistavan" mukaisesti, mikä tarkoittaa, että valmistaja itse on ensisijaisesti ja ennen 
muuta vastuussa määräysten noudattamisesta ja että valmistaja vahvistaa 
vaatimustenmukaisuuden kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen. On huomionarvoista, että 
tähän järjestelyyn liittyy niukasti byrokratiaa ja kustannuksia valmistajille. Se voi kuitenkin 
aiheuttaa ongelmia tapauksissa, joissa valmistaja tai ryhmä valmistajia kiinnittää CE-
merkinnän ilman, että määräyksiä on noudatettu.  Tämä aiheuttaa riskejä kuluttajille ja 
vahingoittaa ympäristöä. Tämä voi lisäksi asettaa rehelliset, sääntöjä noudattavat valmistajat 
epäedulliseen kilpailuasemaan, koska ne maksavat sääntöjen noudattamiseen liittyvät kulut ja 
antavat siten kilpailijoilleen vilppiin perustuvan edun. Euroopan parlamentti on siksi useasti 
vaatinut markkinavalvonnan tiukentamista, esimerkiksi energiaa käyttäviä tuotteita koskevan 
direktiivin hyväksymisen yhteydessä. Komissio on nyt antanut ehdotuksen, jossa se tarttuu 
tähän ongelmaan.  Ehdotuksessa ei kuitenkaan mennä tarpeeksi pitkälle, koska siinä 
esimerkiksi säädetään kahden vuoden siirtymäajasta. Kyseisenä kahtena vuotena kuluttajat ja 
ympäristö altistuvat edelleen tarpeettomasti tuotteille, joita ei ole tarkastettu. Valmistelija 
esittää näin ollen, että kyseinen ajanjakso kutistetaan yhteen kuukauteen, jotta tehostetun 
markkinavalvonnan edut saadaan vaikuttamaan mahdollisimman pian. Valmistelija ehdottaa 
myös, että viittauksia ympäristömääräysten noudattamiseen lisätään tekstin kaikkiin osiin.
Muut tarkistukset koskevat kiellon määräämisen jälkeen tehtäviä tarkastuksia.  Usein 
tuotteelle määrätään myyntikielto. Kyseisen kiellon noudattamista ei kuitenkaan valvota.
Tarkistuksista yksi koskee myynnin nopeutta. Erityisesti kun on kyse kausi- tai 
alennustuotteista on vialliset tuotteet otettava talteen muutamassa päivässä tai jopa 
muutamassa tunnissa, sillä muuten ne myydään loppuun. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot 
varmistavat, että näiden tehtävien suorittamista varten on olemassa riittävästi henkilöstöä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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(1) Niiden yleisten puitteiden lujittamiseksi, 
joilla varmistetaan, että tuotteet vastaavat 
yleisten etujen kuten terveyden ja 
turvallisuuden suojan korkeaa tasoa, on 
tarpeen vahvistaa kyseisiin puitteisiin 
olennaisesti kuuluvia akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevat tietyt säännöt ja 
periaatteet.

(1) Niiden yleisten puitteiden lujittamiseksi, 
joilla varmistetaan, että tuotteet vastaavat 
yleisten etujen kuten terveyden ja 
turvallisuuden ja ympäristön suojan korkeaa 
tasoa, on tarpeen vahvistaa kyseisiin 
puitteisiin olennaisesti kuuluvia 
akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevat tietyt säännöt ja periaatteet. 

Perustelu

Pitäen mielessä 1 artiklan 1 kohdan otsikon "Aihe ja soveltamisala" valmistelija ehdottaa 
selkeän viittauksen ympäristönsuojeluun lisäämistä. On tärkeää varmistaa, että kaikki 
tapaukset, joissa EU:n lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ei ole täytetty, mukaan lukien 
ympäristöön liittyvät tapaukset, käsitellään asianmukaisesti. 

Tarkistus 2
13 artiklan 2 kohta

2. Jäljempänä olevaa 14–23 artiklaa ei 
sovelleta direktiivin 2001/95/EY 2 artiklan 
a kohdassa annetun määritelmän 
mukaisiin tuotteisiin siltä osin kuin on kyse 
kuluttajien terveydestä tai turvallisuudesta.

Poistetaan.

Perustelu

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope:
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily
complicated.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 3
16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien 
eri markkinavalvontaviranomaisten välinen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien 
niiden tuomiovaltaan kuuluvien eri 
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yhteydenpito ja koordinaatio. markkinavalvontaviranomaisten välinen 
yhteydenpito ja koordinaatio.

Perustelu

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 4
16 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
riittävät menettelyt sen varmistamiseksi, 
että korjaavia toimenpiteitä on 
tosiasiallisesti toteutettu.

Perustelu

Katso tarkistusta 3 koskeva perustelu.

Tarkistus 5
16 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioissa on luotava 
markkinavalvontaohjelmat, pantava ne 
täytäntöön ja saatettava ne säännöllisesti 
ajan tasalle.

4. Jäsenvaltioissa on luotava 
markkinavalvontaohjelmat, pantava ne 
täytäntöön ja saatettava ne säännöllisesti 
ajan tasalle. Jäsenvaltiot voivat tehdä 
yhteistyösopimuksia sidosryhmien kanssa 
ja erityisesti alakohtaisten 
ammattijärjestöjen kanssa voidakseen 
hyödyntää saatavilla olevia 
markkinatietoja.
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Perustelu

Katso tarkistusta 3 koskeva perustelu.

Tarkistus 6
16 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioissa on säännöllisesti 
tarkasteltava ja arvioitava valvonnan 
toimivuutta.

5. Jäsenvaltioissa on säännöllisesti 
tarkasteltava ja arvioitava valvonnan 
toimivuutta sekä julkistettava sitä koskevat 
tiedot.

Perustelu

Katso tarkistusta 3 koskeva perustelu.

Tarkistus 7
17 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Viranomaisilla on oikeus ottaa näytteitä 
tuotteista, joiden ne olettavat tulevan 
nopeasti loppuunmyydyiksi.

Perustelu

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)



PA\669879FI.doc 7/7 PE 390.476v01-00

FI

Tarkistus 8
24 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden tulliviranomaisilla on riittävät 
toimivaltuudet ja voimavarat tehtäviensä 
asianmukaista hoitamista varten.

Perustelu

Tavaroiden markkinoille tuomista koskevien yleisten puitteiden johdonmukaisuuden ja 
tehokkuuden vuoksi valmistelija ehdottaa, että tulliviranomaisten osalta otetaan käyttöön 
samanlainen säännös kuin on annettu markkinavalvontaviranomaisia varten 16 artiklan 3 
kohdassa.

Tarkistus 9
34 artikla

Komissio laatii ohjeet tämän asetuksen 
täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Komissio laatii sidosryhmiä kuultuaan 
ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

Perustelu

Komission olisi kuultava sidosryhmiä laatiessaan täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

Tarkistus 10
38 artiklan 2 kohta

III lukua sovelletaan kahden vuoden
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

III lukua sovelletaan yhden kuukauden
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Kahden vuoden viivettä siihen hetkeen, jolloin markkinavalvonta voi toimia kipeästi 
kaivattujen, tehokkaan toiminnan sallivien olojen vallitessa, ei voida hyväksyä.  Yhteisön 
lainsäädäntöä ja normeja noudattavien valmistajien on nykyisin vastattava 
epäoikeudenmukaisesti kilpailevien kilpailijoiden muodostamaan vakavaan uhkaan.


