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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
(uudelleenlaadittu)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/
EY (5) säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesäännöksis
tä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtaisessa lain
säädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukainen pe
rusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uudelleen
laatimista varten. Direktiivi 2006/95/EY olisi mukautet
tava kyseiseen päätökseen.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

(4)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ne tietyllä
jännitealueella käytettäväksi suunnitellut sähkölaitteet,
jotka ovat markkinoille saatettaessa uusia unionin mark
kinoilla, eli ne ovat joko unioniin sijoittautuneen valmis
tajan valmistamia uusia sähkölaitteita tai uusia tai käytet
tyjä kolmannesta maasta tuotuja sähkölaitteita.

(5)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muo
toihin, mukaan lukien etämyynti.

(6)

Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liitty
vien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että sähkölait
teet ovat tämän direktiivin mukaisia, jotta varmistetaan
yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa ihmis
ten terveyden ja turvallisuuden sekä kotieläinten ja omai
suuden suojelun osalta sekä taataan terve kilpailu unionin
markkinoilla.

(7)

Kaikkien talouden toimijoiden, jotka kuuluvat toimitusja jakeluketjuun, olisi toteutettava tarvittavia toimenpi
teitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla asetetaan saa
taville ainoastaan sellaisia sähkölaitteita, jotka ovat tämän
direktiivin mukaisia. On tarpeen säätää selkeästä ja oikea
suhteisesta velvollisuuksien jakautumisesta, joka vastaa
kunkin talouden toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluket
jussa.

(8)

Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja
kuluttajien välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jäsen
valtioiden olisi kannustettava talouden toimijoita ilmoit
tamaan verkkosivustonsa osoite postiosoitteen lisäksi.

(9)

Valmistajalla on parhaat mahdollisuudet suorittaa vaa
timustenmukaisuuden arviointimenettely, koska valmis
tajalla on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja tuotan
toprosessista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi
sen vuoksi edelleen kuuluttava yksinomaan valmistajan
velvollisuuksiin. Tässä direktiivissä ei ole sellaista vaa
timustenmukaisuuden arviointimenettelyä, joka edellyttää
ilmoitetun laitoksen toteuttamia toimia.

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä
joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviin 2006/95/EY (3) on tehtävä useita
muutoksia. Mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi laa
dittava uudelleen.
Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (4) vahvistetaan
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointia
koskevat säännöt, tuotteiden markkinavalvontaa ja kol
mansista maista tuotavien tuotteiden tarkastuksia kos
kevat puitteet sekä CE-merkintää koskevat yleiset periaat
teet.
Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puit
teista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan

(1) EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, annettu
20. helmikuuta 2014.
(3) EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10. Direktiivi 2006/95/EY on tietyllä
jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä 19 päivänä helmikuuta 1973 annetun
neuvoston direktiivin 73/23/ETY (EYVL L 77, 26.3.1973, s. 29)
kodifioitu teksti.
(4) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin
olevat sähkölaitteet, jotka tulevat unionin markkinoille,
ovat tämän direktiivin mukaisia, ja etenkin että valmis
tajat ovat noudattaneet asianmukaisia vaatimustenmukai
suuden arviointimenettelyitä kyseisten sähkölaitteiden
suhteen. Olisi säädettävä, että maahantuojat huolehtivat
siitä, että sähkölaitteet, joita ne saattavat markkinoille,
ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia ja että ne
eivät saata markkinoille sähkölaitteita, jotka eivät ole täl
laisten vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin.
Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdit
tava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointia kos
kevia menettelyjä on noudatettu ja että sähkölaitteiden
merkinnät ja valmistajien laatimat asiakirjat ovat toimi
valtaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta
varten.

Sähkölaitetta markkinoille saattaessaan kunkin maahan
tuojan olisi ilmoitettava sähkölaitteessa nimensä, rekis
teröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja
postiosoitteensa, josta siihen saa yhteyden. Poikkeuksista
olisi säädettävä tapauksissa, joissa sähkölaitteen koko tai
luonne ei salli tätä. Näihin kuuluvat tapaukset, joissa
maahantuojan olisi avattava pakkaus merkitäkseen ni
mensä ja osoitteensa sähkölaitteeseen.

Jakelija asettaa sähkölaitteen saataville markkinoilla sen
jälkeen, kun valmistaja tai maahantuoja on saattanut
sen markkinoille, ja jakelijan olisi toimittava asianmu
kaista huolellisuutta noudattaen varmistaakseen, että sen
sähkölaitteelle suorittama käsittely ei vaikuta kielteisesti
sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuteen.

Jos talouden toimija joko saattaa sähkölaitteen markki
noille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa
sähkölaitetta sellaisella tavalla, joka voi vaikuttaa siihen,
onko sähkölaite tämän direktiivin mukainen, kyseistä toi
mijaa olisi pidettävä valmistajana ja sen olisi siksi hoidet
tava valmistajalle kuuluvat velvoitteet.

toimijoiden osalta, jotka ovat joko toimittaneet niille säh
kölaitteen tai joille ne ovat toimittaneet sähkölaitteen.

(16)

Tässä direktiivissä olisi rajoituttava turvallisuustavoittei
den ilmaisemiseen. Jotta vaatimustenmukaisuuden arvi
ointi näiden tavoitteiden osalta olisi helpompaa, on tar
peen säätää vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten
sähkölaitteiden osalta, jotka ovat sellaisten yhdenmukais
tettujen standardien mukaisia, jotka on vahvistettu eu
rooppalaisesta standardoinnista 25 päivänä lokakuuta
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) mukaisesti kyseisiä tavoit
teita vastaavien yksityiskohtaisten teknisten eritelmien il
maisemista varten.

(17)

Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään yhdenmu
kaistetuista standardeista esitettäviä vastalauseita kos
kevasta menettelystä tapauksissa, joissa kyseiset standardit
eivät kokonaan täytä tässä direktiivissä asetettuja turvalli
suustavoitteita.

(18)

Tähän direktiiviin liittyvissä yhdenmukaistetuissa standar
deissa olisi otettava huomioon myös vammaisten henki
löiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimus (2).

(19)

Sellaisten sähkölaitteiden vapaa liikkuvuus, joita koskevia
yhdenmukaistettuja standardeja ei ole, olisi saatava aikaan
soveltamalla sähköalan kansainvälisen standardisointijär
jestön vahvistamia kansainvälisten standardien turvalli
suussäännöksiä tai kansallisia standardeja.

(20)

Jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja
toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa,
että markkinoilla saataville asetettavat sähkölaitteet ovat
turvallisuustavoitteiden mukaisia, on tarpeen säätää vaa
timustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Päätöksessä
N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden ar
viointimenettelyissä käytettävistä moduuleista, joihin si
sältyy menettelyjä vähiten tiukoista tiukimpiin suhteutet
tuna kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun turvallisuus
tasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmis
tamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valit
tava kyseisten moduulien joukosta.

(21)

Valmistajien olisi laadittava EU-vaatimustenmukaisuus
vakuutus, jossa annetaan tässä direktiivissä edellytetyt tie
dot siitä, että sähkölaite on tämän direktiivin sekä unio
nin muun asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädän
nön mukainen.

Koska jakelijat ja maahantuojat ovat lähellä markkinoita,
niiden olisi oltava mukana toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä ja oltava val
miita osallistumaan niihin aktiivisesti toimittamalla toimi
valtaisille viranomaisille kaikki kyseiseen sähkölaitteeseen
liittyvät tarvittavat tiedot.

Sähkölaitteen jäljitettävyyden varmistaminen koko toimi
tusketjussa edistää markkinavalvonnan yksinkertais
tamista ja tehostamista. Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä
auttaa markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään vaa
timustenvastaisia sähkölaitteita markkinoilla saataville
asettaneet talouden toimijat. Talouden toimijoiden, jotka
säilyttävät tämän direktiivin nojalla vaadittuja muiden ta
louden toimijoiden tunnistetietoja, ei pitäisi edellyttää
saattavan tällaisia tietoja ajan tasalle muiden talouden
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(1) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
(2) Hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistynei
den kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön
puolesta 26 päivänä marraskuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätök
sellä 2010/48/EY (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).
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Jotta varmistetaan tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa
markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unio
nin säädösten yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi ol
tava saatavilla yhdessä ainoassa EU-vaatimustenmukai
suusvakuutuksessa. Talouden toimijoiden hallinnollisen
rasitteen vähentämiseksi tällainen yksi ainoa EU-vaa
timustenmukaisuusvakuutus voi olla asiakirja, joka koos
tuu tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukai
suusvakuutuksista.

CE-merkintä osoittaa sähkölaitteen vaatimustenmukaisuu
den ja on näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden arvi
oinnin koko prosessista laajassa merkityksessä. CE-mer
kinnän yleisistä periaatteista säädetään asetuksessa (EY)
N:o 765/2008. CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat
säännöt olisi annettava tässä direktiivissä.

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää,
että sähkölaitteisiin sovelletaan asetuksessa (EY)
N:o 765/2008 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat
unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tule
ville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Tämä direktiivi ei
saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viran
omaisia, jotka suorittavat kyseiset tehtävät.

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toi
menpiteet varmistaakseen, että sähkölaitteet voidaan saat
taa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne
asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituk
sensa mukaisesti käytettyinä tai kohtuudella ennakoita
vissa olosuhteissa käytettäessä vaaranna ihmisten terve
yttä ja turvallisuutta. Sähkölaitteet olisi katsottava tässä
direktiivissä säädettyjen turvallisuustavoitteiden vastaisiksi
ainoastaan kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käy
tettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seura
usta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa
olevasta käyttäytymisestä.

Direktiivissä 2006/95/EY säädetään suojamenettelystä,
jota sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsen
valtioiden välillä on erimielisyyttä jonkin jäsenvaltion to
teuttamista toimenpiteistä. Avoimuuden lisäämiseksi ja
käsittelyyn kuluvan ajan lyhentämiseksi on tarpeen pa
rantaa nykyistä suojamenettelyä siten, että pyritään tehos
tamaan sitä ja hyödyntämään jäsenvaltioissa saatavilla
olevaa asiantuntemusta.

Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä,
jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon
aiotuista toimenpiteistä sellaisten sähkölaitteiden osalta,
jotka aiheuttavat riskin ihmisten tai kotieläinten tervey
delle tai turvallisuudelle tai omaisuudelle. Sen olisi myös
annettava markkinavalvontaviranomaisille mahdollisuus
ryhtyä aikaisemmassa vaiheessa toimiin tällaisten sähkö
laitteiden suhteen yhteistyössä asiaan liittyvien talouden
toimijoiden kanssa.

L 96/359

(28)

Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jä
senvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, ko
missiolta ei pitäisi edellyttää jatkotoimia, paitsi jos vaa
timustenvastaisuuden voidaan katsoa johtuvan yhdenmu
kaistetun standardin puutteista.

(29)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen
täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä hel
mikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 182/2011 (1) mukaisesti.

(30)

Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava täytäntöönpano
säädösten hyväksymiseen sellaisten vaatimustenmukaisten
sähkölaitteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten
terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun
vuoksi suojeltaville näkökohdille.

(31)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asian
mukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa,
jotka liittyvät vaatimustenmukaisiin sähkölaitteisiin, jotka
aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle
taikka kotieläimille tai omaisuudelle.

(32)

Tällä direktiivillä perustettu komitea voi vakiintuneen
käytännön mukaisesti olla hyödyksi tarkasteltaessa tämän
direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen pu
heenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltä
väksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.

(33)

Kun tähän direktiiviin liittyviä muita kuin sen täytäntöön
panoa tai rikkomista koskevia asioita käsitellään komis
sion asiantuntijaryhmässä, Euroopan parlamentin olisi va
kiintuneen käytännön mukaisesti saatava kaikki tiedot ja
asiakirjat, ja se olisi tarvittaessa kutsuttava näihin koko
uksiin.

(34)

Komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä ja, näiden sää
dösten erityisluonne huomioon ottaen, soveltamatta ase
tusta (EU) N:o 182/2011 vahvistettava, ovatko jäsenvalti
oiden vaatimustenvastaisten sähkölaitteiden osalta toteut
tamat toimenpiteet perusteltuja vai eivät.

(35)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktii
vin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikko
miseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava
näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonta. Seuraamus
ten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(1) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
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(36)

(37)

(38)

(39)
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On tarpeen säätää kohtuullisista siirtymäkauden toimen
piteistä, jotka tekevät mahdolliseksi sellaisten sähkölaittei
den asettamisen saataville markkinoilla, jotka on jo saa
tettu markkinoille direktiivin 2006/95/EY mukaisesti en
nen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpitei
den, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lain
säädäntöä, soveltaminen alkaa, ilman että niiden tarvitsee
olla muiden tuotevaatimusten mukaisia. Jakelijoiden olisi
siksi voitava toimittaa sähkölaitteita, jotka on saatettu
markkinoille, eli jakeluketjussa jo olevaa varastoa ennen
päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden,
joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsää
däntöä, soveltaminen alkaa.

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli varmistaa, että markkinoilla ole
vat sähkölaitteet täyttävät turvallisuustavoitteet, joilla var
mistetaan ihmisten ja kotieläinten terveyden ja turvalli
suuden ja omaisuuden suojelun korkea taso ja taataan
sisämarkkinoiden toiminta, vaan se voidaan toiminnan
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimen
piteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artik
lassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mai
nitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mu
kaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lain
säädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä
säännöksiä, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin si
sältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat
säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu ai
kaisempaan direktiiviin.

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvol
lisuuteen noudattaa liitteessä V olevia määräaikoja, joiden
kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tuossa liitteessä mai
nittuja soveltamispäiviä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan sähkölait
teen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yh
teydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua
vastaan tai veloituksetta;

2) ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan sähkölaitteen aset
tamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

3) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmis
tuttaa sähkölaitetta ja markkinoi kyseistä sähkölaitetta ni
mellään tai tavaramerkillään varustettuna;

4) ’valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautu
nutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on val
mistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan
puolesta tietyt tehtävät;

5) ’maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luon
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolman
nesta maasta tuodun sähkölaitteen unionin markkinoille;

6) ’jakelijalla’ tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa
tai maahantuojaa, joka asettaa sähkölaitteen saataville mark
kinoilla;

7) ’talouden toimijoilla’ tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja
edustajia, maahantuojia ja jakelijoita;

8) ’teknisellä eritelmällä’ tarkoitetaan asiakirjaa, jossa mää
rätään tekniset vaatimukset, jotka sähkölaitteen on täytettä
vä;

1 LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Aihe ja soveltamisala
Tällä direktiivillä on tarkoituksena varmistaa, että markkinoilla
olevat sähkölaitteet täyttävät vaatimukset, joilla varmistetaan ih
misten terveyden ja turvallisuuden sekä kotieläinten ja omaisuu
den suojelun korkea taso ja taataan sisämarkkinoiden toiminta.

Tätä direktiiviä sovelletaan sähkölaitteisiin, jotka toimivat vaih
tovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V ja tasavirralla ni
mellisjännitealueella 75–1 500 V, lukuun ottamatta liitteessä II
lueteltuja laitteita ja ilmiöitä.

9) ’yhdenmukaistetulla standardilla’ tarkoitetaan asetuksen
(EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

10) ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ tarkoitetaan proses
sia, jossa selvitetään, ovatko 3 artiklassa tarkoitetut ja liit
teessä I vahvistetut sähkölaitteeseen liittyvät turvallisuus
tavoitteet täyttyneet;

11) ’palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joi
den tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo
asetetut sähkölaitteet takaisin;
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12) ’markkinoilta poistamisella’ tarkoitetaan kaikkia toimenpi
teitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan
sähkölaitteen asettaminen saataville markkinoilla;

2.
Valmistajien on laadittava liitteessä III tarkoitetut tekniset
asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava liitteessä III tarkoitettu
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

13) ’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ tarkoitetaan
mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukais
tetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

Kun sähkölaitteen vaatimustenmukaisuus 3 artiklassa tarkoitet
tujen ja liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden suhteen
on osoitettu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla vaatimus
tenmukaisuuden arviointimenettelyllä, valmistajien on laadittava
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä.

14) ’CE-merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, jolla valmistaja
osoittaa sähkölaitteen olevan merkinnän kiinnittämistä kos
kevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetet
tujen sovellettavien vaatimusten mukainen.

3 artikla
Markkinoilla saataville asettaminen ja turvallisuustavoitteet
Sähkölaite voidaan asettaa saataville unionin markkinoilla vain,
jos se on valmistettu unionissa voimassa olevan hyvän turvalli
suusteknisen käytännön mukaisesti siten, että se ei oikein asen
nettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytet
tynä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, kotieläimiä tai
omaisuutta.

Turvallisuustavoitteiden pääkohdat luetellaan liitteessä I.

4 artikla
Vapaa liikkuvuus
Jäsenvaltiot eivät saa tämän direktiivin kattamien näkökohtien
perusteella estää tämän direktiivin mukaisten sähkölaitteiden
asettamista saataville markkinoilla.

5 artikla
Sähkön toimittaminen
Sähkölaitteiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät
sähköntoimittajat aseta sähkölaitetta koskevia 3 artiklassa tar
koitettuja ja liitteessä I vahvistettuja turvallisuustavoitteita tiu
kempia turvallisuusvaatimuksia ehtona verkkoon liittämiselle
tai sähkön toimittamiselle sähkölaitteen käyttäjille.

2 LUKU

3.
Valmistajien on säilytettävä liitteessä III tarkoitetut tekniset
asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuo
den ajan sen jälkeen, kun sähkölaite on saatettu markkinoille.

4.
Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt,
joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän di
rektiivin vaatimuksia. Muutokset tuotteen suunnittelussa tai
ominaisuuksissa ja muutokset 12 artiklassa tarkoitetuissa yhden
mukaistetuissa standardeissa, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetuissa
kansainvälisissä tai kansallisissa standardeissa tai muissa tekni
sissä eritelmissä, joihin nähden sähkölaitteen vaatimustenmukai
suus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Silloin, kun se katsotaan sähkölaitteeseen liittyvien riskien kan
nalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien tervey
den ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin pe
rustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille sähkölaitteille
ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sähkölaitteet ja säh
kölaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

5.
Valmistajien on varmistettava, että sähkölaitteisiin, jotka
ne ovat saattaneet markkinoille, on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai
sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tun
nistaa, tai jos sähkölaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että
vaadittu tieto on annettu sen pakkauksessa tai sähkölaitteen
mukana seuraavassa asiakirjassa.

6.
Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuoteni
mensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta
niihin saa yhteyden, sähkölaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdol
lista, sähkölaitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka
kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä lop
pukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmär
tämällä kielellä.

TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET

6 artikla
Valmistajien velvollisuudet
1.
Saattaessaan sähkölaitteitaan markkinoille valmistajien on
varmistettava, että ne on suunniteltu ja valmistettu 3 artiklassa
tarkoitettujen ja liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden
mukaisesti.

7.
Valmistajien on varmistettava, että sähkölaitteeseen lii
tetään ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka annetaan kuluttajien ja
muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsen
valtion määrittämällä kielellä. Tällaisten ohjeiden ja turvallisuus
tietojen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja
helppotajuisia.
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8.
Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että
sähkölaite, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän
direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat
korjaavat toimenpiteet kyseisen sähkölaitteen saattamiseksi vaa
timusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä kos
kevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Li
säksi mikäli sähkölaite aiheuttaa riskin, valmistajien on välittö
mästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille
kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet sähkölait
teen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tie
dot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaa
vista toimenpiteistä.
9.
Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pa
periversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat
tarpeen sen osoittamiseksi, että sähkölaite on tämän direktiivin
mukainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen hel
posti ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään
poistamaan niiden markkinoille saattamien sähkölaitteiden aihe
uttamat riskit.
7 artikla
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2.
Ennen sähkölaitteen saattamista markkinoille maahantuo
jien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut asianmukai
sen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on
varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat,
että sähkölaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, että sen mu
kana on vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut
6 artiklan 5 ja 6 kohdassa olevia vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että sähkölaite
ei ole 3 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä I vahvistettujen
turvallisuustavoitteiden mukainen, maahantuoja ei saa saattaa
sähkölaitetta markkinoille ennen kuin se on saatettu sovelletta
vien vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun sähkölaittee
seen liittyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle
ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.
Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuo
tenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa,
josta niihin saa yhteyden, sähkölaitteessa tai, mikäli se ei ole
mahdollista, sähkölaitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seu
raavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien
ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä
kielellä.

Valtuutetut edustajat
1.
Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla val
tuutetun edustajan.
Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 6 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu velvollisuus laatia tekniset asiakirjat eivät
kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.
2.
Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saa
dussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mu
kaan valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seura
avat tehtävät:
a) pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asia
kirjat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun sähkölaite on saa
tettu markkinoille;
b) annettava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustel
lusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asia
kirjat, jotka ovat tarpeen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuu
den osoittamiseksi;
c) tehtävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa tämän
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan
valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien säh
kölaitteiden aiheuttamat riskit.
8 artikla
Maahantuojien velvollisuudet
1.
Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaa
timukset täyttäviä sähkölaitteita.

4.
Maahantuojien on varmistettava, että sähkölaitteeseen lii
tetään ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka annetaan kuluttajien ja
muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsen
valtion määräämällä kielellä.

5.
Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona
sähkölaite on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolo
suhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 3 artiklassa
tarkoitettujen ja liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden
suhteen.

6.
Silloin, kun se katsotaan sähkölaitteeseen liittyvien riskien
kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näyttei
siin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille sähkö
laitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sähkölait
teet ja sähkölaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä
niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta val
vonnasta.

7.
Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa,
että sähkölaite, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole
tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvit
tavat korjaavat toimenpiteet kyseisen sähkölaitteen saattamiseksi
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä
koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen.
Lisäksi mikäli sähkölaite aiheuttaa riskin, maahantuojien on vä
littömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltai
sille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet sähkö
laitteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista kor
jaavista toimenpiteistä.
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8.
Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen,
kun sähkölaite on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimus
tenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviran
omaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voi
daan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

9.
Maahantuojien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pa
periversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat
tarpeen sen osoittamiseksi, että sähkölaite on vaatimustenmu
kainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tä
män pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan
niiden markkinoille saattamien sähkölaitteiden aiheuttamat ris
kit.

9 artikla
Jakelijoiden velvollisuudet
1.
Kun jakelijat asettavat sähkölaitteen saataville markkinoilla,
niiden on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta tämän di
rektiivin vaatimusten osalta.

2.
Jakelijoiden on ennen sähkölaitteen asettamista saataville
markkinoilla tarkastettava, että sähkölaitteessa on CE-merkintä,
että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja ohjeet ja turvallisuus
tiedot kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti
ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa sähkölaite on määrä aset
taa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut
6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahan
tuoja 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että sähkölaite ei ole
3 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä I vahvistettujen turvalli
suustavoitteiden mukainen, jakelija ei saa asettaa sähkölaitetta
saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu sovellettavien
tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun sähkölaitteeseen liit
tyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahan
tuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.
Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona sähkö
laite on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet
eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 3 artiklassa tarkoi
tettujen ja liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden suh
teen.
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sähkölaitteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskoh
taiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista
korjaavista toimenpiteistä.

5.
Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pe
rustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pape
riversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat,
jotka ovat tarpeen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoit
tamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tä
män pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan
niiden markkinoilla saataville asettamien sähkölaitteiden aiheut
tamat riskit.

10 artikla
Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan
maahantuojiin ja jakelijoihin
Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukai
sesti valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin
valmistajaa 6 artiklan mukaisesti silloin, kun se saattaa sähkö
laitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai
muuttaa jo markkinoille saatettua sähkölaitetta tavalla, joka voi
vaikuttaa tämän direktiivin mukaisuuteen.

11 artikla
Talouden toimijoiden tunnistetiedot
Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvon
taviranomaisille seuraavien tunnistetiedot:

a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille sähkö
laitteen;

b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet sähkö
laitteen.

Talouden toimijoiden on voitava esittää ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille
on toimitettu sähkölaite, ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen,
kun ne ovat toimittaneet sähkölaitteen.

3 LUKU
SÄHKÖLAITTEEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

4.
Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että
sähkölaite, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei
ole tämän direktiivin mukainen, on varmistettava, että tarvitta
vat korjaavat toimenpiteet kyseisen sähkölaitteen saattamiseksi
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä
koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi toteutetaan, jos se
on tarpeen. Lisäksi mikäli sähkölaite aiheuttaa riskin, jakelijoiden
on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimi
valtaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet

12 artikla
Vaatimustenmukaisuusolettama yhdenmukaistettujen
standardien suhteen
Sähkölaitteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai
niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standar
dien tai niiden osien kattamien, 3 artiklassa tarkoitettujen ja
liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden mukaisia.
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13 artikla
Vaatimustenmukaisuusolettama kansainvälisten standardien
suhteen
1.
Jos 12 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standar
deja ei ole laadittu ja julkaistu, jäsenvaltioiden on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden
toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 3 artiklassa tarkoitettua
asettamista saataville markkinoilla ja 4 artiklassa tarkoitettua
vapaata liikkuvuutta varten, 3 artiklassa tarkoitettujen ja liit
teessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden mukaiseksi myös
sähkölaitteen, joka on sellaisten sähköalan kansainvälisen stan
dardisointijärjestön (IEC) vahvistamien kansainvälisten standar
dien turvallisuussäännösten mukainen, joiden osalta on sovel
lettu tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä julkaisumenette
lyä.

2.
Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetut turvallisuussään
nökset jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioita kuultu
aan ne turvallisuussäännökset ja erityisesti niiden ne vaihtoeh
dot, joita se suosittelee julkistettavaksi.
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2.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava
rakenteeltaan liitteessä IV olevaa mallia, sen on sisällettävä liit
teessä III olevassa moduulissa A eritellyt tekijät, ja se on pidet
tävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion
vaatimalle kielelle tai vaatimille kielille, jonka markkinoille säh
kölaite saatetaan tai asetetaan saataville.

3.
Jos sähkölaitteeseen sovelletaan useampia unionin säädök
siä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta,
kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi ainoa
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tällaisessa vakuutuksessa
on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnistetiedot, niiden
julkaisuviitteet mukaan luettuina.

4.
Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmis
taja ottaa vastuun siitä, että sähkölaite on tässä direktiivissä
säädettyjen vaatimusten mukainen.

16 artikla
CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet
3.
Jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa ilmoitet
tava komissiolle mahdollisista 2 kohdan mukaisesti ilmoitettuja
turvallisuussäännöksiä koskevista vastalauseistaan ja esitettävä
ne turvallisuusperustelut, joiden vuoksi kyseistä säännöstä ei
pitäisi tunnustaa.

Viittaukset niihin turvallisuussäännöksiin, joita ei ole vastustettu,
on julkaistava tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artik
lassa säädetyt yleiset periaatteet.

17 artikla
CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja
edellytykset
1.
CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti
ja pysyvästi sähkölaitteeseen tai sen arvokilpeen. Jos tämä ei
sähkölaitteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua,
se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.

14 artikla
Vaatimustenmukaisuusolettama kansallisten
suhteen

standardien

Jos 12 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei
ole laadittu tai julkaistu tai 13 artiklassa tarkoitettuja kansain
välisiä standardeja ei vielä ole julkaistu, jäsenvaltioiden on to
teutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 3 artiklassa tar
koitettua markkinoilla saataville asettamista ja 4 artiklassa tar
koitettua vapaata liikkuvuutta varten, 3 artiklassa tarkoitettujen
ja liitteessä I vahvistettujen turvallisuustavoitteiden mukaiseksi
myös sähkölaitteen, joka on valmistettu valmistusmaana olevan
jäsenvaltion voimassa olevien standardien turvallisuussäännösten
mukaisesti, jos näin taataan vastaava turvallisuuden taso, kuin
mitä jäsenvaltion omalla alueella vaaditaan.

2.
CE-merkintä on kiinnitettävä ennen sähkölaitteen markki
noille saattamista.

3.
Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä
varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton
soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos
tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.

4 LUKU
UNIONIN MARKKINAVALVONTA, UNIONIN MARKKINOILLE
TULEVILLE SÄHKÖLAITTEILLE TEHTÄVÄT TARKASTUKSET
JA UNIONIN SUOJAMENETTELY

15 artikla

18 artikla

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tuleville
sähkölaitteille tehtävät tarkastukset

1.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava,
että 3 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä I vahvistettujen tur
vallisuustavoitteiden täyttyminen on osoitettu.

Sähkölaitteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 15 ar
tiklan 3 kohtaa ja 16–29 artiklaa.
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19 artikla
Menettely sellaisten sähkölaitteiden käsittelemiseksi, jotka
aiheuttavat riskin kansallisella tasolla
1.
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla
on riittävät perusteet uskoa, että tämän direktiivin soveltamis
alaan kuuluva sähkölaite aiheuttaa riskin ihmisten tai kotieläin
ten terveydelle tai turvallisuudelle tai omaisuudelle, niiden on
suoritettava asianomaista sähkölaitetta koskeva arviointi, joka
kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt asiaankuuluvat vaa
timukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten
tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvonta
viranomaisten kanssa.

Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että sähkölaite
ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaa
dittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sähkölaitteen saat
tamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi
markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämi
seksi niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa
suhteessa riskin luonteeseen.

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
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liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, to
teutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä asi
anomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Markkinaval
vontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaa
timustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

a) sähkölaite ei täytä 3 artiklassa tarkoitettuja ja liitteessä I
vahvistettuja turvallisuustavoitteita, jotka liittyvät ihmisten
tai kotieläinten terveyteen tai turvallisuuteen tai omaisuuteen;
tai

b) vaatimustenmukaisuusolettaman luovissa 12 artiklassa tar
koitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 13 ja 14 ar
tiklassa tarkoitetuissa kansainvälisissä tai kansallisissa stan
dardeissa on puutteita.

6.
Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen me
nettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet
ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asian
omaisen sähkölaitteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalau
seensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toimen
piteestä on erimielisyyttä.

2.
Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaa
timustenvastaisuus ei rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on il
moitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tulok
sista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa
toteuttamaan.

7.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jä
senvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsen
valtion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen
katsotaan olevan oikeutettu.

3.
Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmu
kaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan asianomaisten sähkö
laitteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri
puolilla unionia.

8.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähkölaitetta kos
keviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten asian
omaisen sähkölaitteen poistamiseen markkinoilta, ryhdytään vii
pymättä.

4.
Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia
toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä
tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään sähkö
laitteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoi
tetaan sitä tai poistetaan sähkölaite markkinoilta tai järjestetään
sitä koskeva palautusmenettely.

20 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisistä toimenpiteistä.

5.
Edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun ilmoi
tukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset
tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen
sähkölaitteen tunnistamista varten, sähkölaitteen alkuperä, siihen

Unionin suojamenettely
1.
Jos 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn pää
tyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toi
menpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen
toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryh
tyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talou
den toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kan
sallisen toimenpiteen. Tämän arvioinnin tulosten perusteella ko
missio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään,
onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen
välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle
tai asianomaisille talouden toimijoille.
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2.
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaik
kien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen sähkölaite pois
tetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta
komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi,
kyseisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

3.
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja säh
kölaitteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän
direktiivin 19 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista
puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menette
lyä.

21 artikla
Vaatimustenmukaiset sähkölaitteet, jotka kuitenkin
aiheuttavat riskin
1.
Jos jäsenvaltio havaitsee 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti
suorittamansa arvioinnin jälkeen, että sähkölaite siitä huolimat
ta, että se on tämän direktiivin mukainen, aiheuttaa riskin, joka
liittyy ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen, kotieläimiin tai
omaisuuteen, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistami
seksi, että asianomainen sähkölaite ei markkinoille saatettaessa
enää aiheuta kyseistä riskiä, tai sähkölaitteen poistamiseksi
markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämi
seksi jäsenvaltion asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oi
keassa suhteessa riskin luonteeseen.

29.3.2014

tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten terveyden ja turvallisuuden
suojelemiseen tai kotieläimien tai omaisuuden suojaamiseen.
5.
Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja an
taa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden
toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.
22 artikla
Muodollinen vaatimustenvastaisuus
1.
Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään
vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen
vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 ar
tiklan soveltamista:
a) CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008
30 artiklan tai tämän direktiivin 17 artiklan vastaisesti;
b) CE-merkintää ei ole kiinnitetty;
c) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;
d) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu oikein;
e) teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;

2.
Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimen
piteet toteutetaan kaikkien niiden asianomaisten sähkölaitteiden
osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markki
noilla eri puolilla unionia.

3.
Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja
muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saa
tavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat
tarpeen asianomaisen sähkölaitteen tunnistamista ja sähkölait
teen alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän riskin luonteen
ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston
määrittämistä varten.

4.
Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja
asianomaista talouden toimijaa (asianomaisia talouden toimijoi
ta) ja arvioimaan toteutettuja kansallisia toimenpiteitä. Komissio
tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä,
onko toimenpide oikeutettu vai ei, ja ehdottaa tarvittaessa so
veltuvia toimenpiteitä.

f) 6 artiklan 6 kohdassa tai 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
tiedot puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai epätäydellisiä;
g) mitä tahansa muuta 6 artiklassa tai 8 artiklassa säädettyä
hallinnollista vaatimusta ei ole täytetty.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu,
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin
toimenpiteisiin sähkölaitteen markkinoilla saataville asettamisen
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sitä
koskeva palautusmenettely järjestetään tai se poistetaan markki
noilta.

5 LUKU
KOMITEA-, SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytän
töönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menet
telyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosää
döksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä

Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa sähkölaitteita käsittelevä komitea.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu
komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 5 artiklaa.
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3.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.
4.
Komissio kuulee komiteaa kaikissa asioissa, joista on kuul
tava alakohtaisia asiantuntijoita asetuksen (EU) N:o 1025/2012
tai minkä tahansa muun unionin säädöksen nojalla.
Komitea voi myös tarkastella kaikkia muita tämän direktiivin
soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsen
valtion edustaja voi saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjes
tyksen mukaisesti.

julkaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa
olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat
viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava
viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä sii
tä, miten viittaukset ja maininta tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
27 artikla
Kumoaminen

24 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan
talouden toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin nojalla annet
tuja kansallisen oikeuden säännöksiä, ja toteutettava kaikki tar
vittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan näiden seuraamusten
täytäntöönpanon valvonta. Seuraamuksiin voi sisältyä vakavia
rikkomistapauksia koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Kumotaan 20 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivi 2006/95/EY,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuu
teen noudattaa liitteessä V olevia määräaikoja, joiden kuluessa
niiden on saatettava siinä mainittu direktiivi osaksi kansallista
lainsäädäntöä, ja tuossa liitteessä mainittuja soveltamispäiviä.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.
25 artikla
Siirtymäsäännökset
Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisen sähkölaitteen asettamista
saataville markkinoille, joka kuuluu direktiivin 2006/95/EY so
veltamisalaan ja on kyseisen direktiivin mukainen ja joka on
saatettu markkinoille ennen 20 päivää huhtikuuta 2016.
26 artikla

28 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sen 1 artiklaa, 3 artiklan toista kohtaa, 5 artiklaa, 13 artiklan 2
ja 3 kohtaa ja liitteitä I, V ja VI sovelletaan 20 päivästä huhti
kuuta 2016.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava 2 artiklan,
3 artiklan ensimmäisen kohdan, 4 artiklan, 6–12 artiklan, 13 ar
tiklan 1 kohdan, 14–25 artiklan sekä liitteiden II, III ja IV
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2016. Niiden on
viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä huhtikuuta
2016.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
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29 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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LIITE I
TIETYLLÄ JÄNNITEALUEELLA TOIMIVIEN SÄHKÖLAITTEIDEN TURVALLISUUSTAVOITTEIDEN PÄÄKOHDAT
1. Yleiset ehdot
a) Olennaiset ominaisuudet, jotka tuntemalla ja joita noudattamalla varmistetaan sähkölaitteen turvallinen käyttö niissä
käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, mukana
seuraavaan asiakirjaan;
b) Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on tehtävä varmistaen, että se voidaan koota ja liittää verkkoon turvallisesti ja
oikein;
c) Sähkölaitteen on oltava suunniteltu ja rakennettu siten, että suojaus 2 ja 3 kohdassa lueteltujen vaarojen varalta on
varmistettu, jos sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.
2. Suojaus sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta
Luonteeltaan teknisistä toimenpiteistä on 1 kohdan mukaisesti säädettävä sen varmistamiseksi, että
a) ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, joka voisi aiheutua suorasta
tai välillisestä kosketuksesta;
b) vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny;
c) ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteen aiheuttamien kokemusperäisesti havaittujen,
muiden kuin sähköisten vaarojen varalta;
d) eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.
3. Suojaus sellaisilta vaaroilta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen
Teknisistä toimenpiteistä on määrättävä 1 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että
a) sähkölaite on odotettavissa olevien mekaanisten vaatimusten mukainen siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omai
suudelle aiheudu vaaraa;
b) sähkölaite kestää muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ympäristöolosuhteissa siten, ettei ihmi
sille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;
c) sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaa
raa.

29.3.2014

29.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE II
LAITTEET JA ILMIÖT, JOTKA EIVÄT KUULU TÄMÄN DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet
Radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet
Tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat
Sähkömittarit
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat
Sähköpaimenet
Radiohäiriöt
Laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyttävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen
turvallisuusmääräykset joiden työskentelyyn jäsenvaltiot osallistuvat
Ammattilaisten käyttöön tarkoitetut asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistöt, joita käytetään ainoastaan tutkimusja kehitysyksiköissä tällaista tarkoitusta varten
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LIITE III
MODUULI A
Sisäinen tuotannonvalvonta
1.

Sisäinen tuotannonvalvonta on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 4 koh
dassa säädetyt velvollisuudet ja varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset sähkölaitteet täyttävät
tämän direktiivin niihin sovellettavat vaatimukset.

2.

Tekniset asiakirjat
Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko sähkölaite asiaankuu
luvien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä.
Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava sähkölaitteen suunnittelu,
valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä
mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat osatekijät:
a) sähkölaitteen yleinen kuvaus;
b) rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien jne. kaaviot;
c) kuvaukset ja selitykset, jotka selittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä sähkölaitteen toimintaa;
d) luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä, tai 13 ja 14 artiklassa tarkoitetuista kansainvälisistä tai kansallisista standardeista,
ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja tai kansainvälisissä tai kansallisia standardeja ei ole sovellettu, kuva
ukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin turvallisuustavoitteiden täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo
muista sovelletuista asianmukaisista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien
tai 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten tai kansallisten standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa
on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;
e) suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset jne.; ja
f) testiraportit.

3.

Valmistus
Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen
valvonnalla taataan, että valmistetut sähkölaitteet ovat 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja tämän
direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

4.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

4.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen yksittäiseen sähkölaitteeseen, joka täyttää tämän direktiivin
sovellettavat vaatimukset.
4.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotemallille ja pidettävä se yhdessä teknisten
asiakirjojen kanssa kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun
sähkölaite on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä sähkölaite, jota varten se
on laadittu.
Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville markkinavalvontavi
ranomaisille.
5.

Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja sen vastuulla 4 kohdassa säädetyt valmistajan
velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
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LIITE IV
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (N:o …) (1)
1. Tuotemalli/tuote (tuote-, tyyppi-, erä- tai sarjanumero):
2. Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava sähkölaitteen tunniste; voidaan liittää riittävän terävä värikuva, jos
se on tarpeen sähkölaitteen tunnistamiseksi):
5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin
eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
7. Lisätietoja:
… puolesta allekirjoittanut
(antamispaikka ja -päivämäärä):
(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

(1) Valmistaja voi päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron.
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LIITE V
Direktiivin 2006/95/EY liitteessä V olevassa B osassa mainitut määräajat direktiivien saattamiselle osaksi
kansallista lainsäädäntöä ja soveltamispäivät
(27 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräpäivä, joka koskee saattamista osaksi
kansallista lainsäädäntöä

Soveltamispäivä

73/23/ETY

21. elokuuta 1974 (1)

—

93/68/ETY

1. heinäkuuta 1994

1. tammikuuta 1995 (2)

(1) Tanskan osalta määräaikaa jatkettiin viiteen vuoteen eli 21 päivään helmikuuta 1978 saakka. Katso direktiivin 73/23/ETY 13 artiklan 1
kohta.
(2) Jäsenvaltioiden oli sallittava 1 päivään tammikuuta 1997 saakka sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen ja käyttöön ottaminen,
joiden merkintäjärjestelmät vastasivat ennen 1 päivää tammikuuta 1995 voimassa olleita säännöksiä. Katso direktiivin 93/68/ETY
14 artiklan 2 kohta.
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LIITE VI
VASTAAVUUSTAULUKKO
Direktiivi 2006/95/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artiklan toinen kohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

12 artikla

6 artikla

13 artikla

7 artikla

14 artikla

8 artiklan 1 kohta

16 ja 17 artikla

8 artiklan 2 kohta

—

8 artiklan 3 kohta

—

9 artikla

18–20 artikla

10 artikla

16 ja 17 artikla

11 artikla

—

12 artikla

—

13 artikla

26 artiklan 2 kohta

14 artikla

27 artikla

15 artikla

28 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

15 ja 16 artikla ja liite IV

Liite IV

Liite III

Liite V

Liite V
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EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA
Euroopan parlamentti katsoo, että jos ja kun komiteoiden kokouksissa keskustellaan asetuksessa (EU)
N:o 182/2011 tarkoitetuista täytäntöönpanosäädöksistä, komiteoita voidaan pitää Euroopan parlamentin
ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteessä I tarkoitettuina komiteamenet
telyyn osallistuvina komiteoina. Komiteoiden kokoukset kuuluvat siis puitesopimuksen 15 kohdan piiriin,
jos ja kun kokouksissa keskustellaan muista aiheista.
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